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nétiig underjordilk fetma funnen i Finland
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Herm. Diedr. Spöring
.Med. Doä. Prof
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o

ri736 blef i Finland,!
en vid gren fen belågen

Sockn Idenfalmi , ur

Siön vid Narko by , af

böndren med vinter*no-

ten updragen en hvit ma-
teria til j a 4 vigt

)

hvilken hade all Uknelfe af gemen talg.

Detta fick jag forft veta af Kyrkioherden

i farama Sockn Herr M. Henriph Helfingius,

hvilken i et bref til fin goda vån M» Heinrici-

US fälunda fkrifver :
----- hanfck ock af

mig til ät vifa ät Prof SpSringfår en curiojltet
, et

litetftycke talg
, fomfhr en liten tidfedan , håruti

jbrfamlingen^ ockuti enhy Narkobenåmd, blifoit

med not , tilja 4 t^s vigt uphämtad utur vatnet
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ock har en vårkelig talg -art, ock thet til ofverflbds^

at hon brinner liuft utan veka^ hvilket fåkert år m-
gotjåljamty^c*

Några år derefter fick jag af Herr fierg-

Måftaren Johan Fefling, ett litet ftyeke affam-

ma materia, hvilcken, hansb^tiånt Ifac Åker-

berg uptäkte ock fant vid ftranden af en Infiö

i StorLojo Sockn. Jag nåranner defTe omftån-

digheter intet förgåfves , emedan jag tycker

mig hafva giordt illa i det, jag för vårt allmän-

na fammfund Il^uUe förtiga deras namn , hvilc*

ka liptakt ock vid handen gifvit något , fom

kan lånda til förkofring i Natural hiftorieii

af värt h Fädernesland» De fkola hårraed haf-

va tack ock heder för deras goda gärning»

Jag Ikrider nu til belkrifningen af det be-

(ynnerliga ämnet jag råkat före ; men mäfte

beklaga , at jag nödgas vara alt för kort ock

fnäf i defs utförande, emedan jag intet ägt ftör-

re myckenhet dåraf , ån fom kan fvara emot

en medelmådg haflélnötsftorlek, hvarmed in-

ga många förfök , i (ynnerhet fädana, fom inty-

ga om defs inre väfendes befkaffenhet kunnat

an-



anflallas. Emedlertid finner jag mig föranlä-

ten, at nu til en liten bårjan, uptekna de egen-

fkaper jag i den famma funnit , ock åro följan-

de

:

Denna talgagtige materien år*

1:0 Til fårgen hel hvit , ock til anfeende

fom talg gemenU plågar vara.

»

a;o År vid päkånnande flottig fom talg»

Det flottar ockfä papperet om man gnider det

dårmed» Vil man tånda elden pä fådant med

denna materien flottadt papper , ia lårer man

blifva varfe, huru flottet vid lågans annalkan-

de fl:raxt fmålter, ock går undan för lågan, li-

ka fom det plåger fke med talg - flåckarne pS

papper dä det itändes»

3:0 Xr under fönderbrytande fkörare ån

talg.

4:0 År lått ock flyter på vatnét»

5:0 År eldfåtidg» Jag tog et litet ftycke

få ftort fom ett pepparkorn ock fatte det faft

vid udden af en nål; ock förde det til lågan af

et Hus, dä fattade det ftraxt eld^ ock brann

A a mjei
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med en Ikön blå låga , men förtärdes häftigt

med mycken rök , ock låmnade pä nålsud-

clen efter fig en fvart-brun materia lika fom et

bitumen, hvilcket under tåndren kåndes hel

fegt, ock uplöftes intet af fpätten»

6:0 År til en del flytande i elden. Jag la-

de et åfven fä ftort ftycke i en filf-fked ock

holt den ofver liufet , få fmålte det > men fä

(närt det fkedde, blef det hel brunt, jag fort-

for dårmed i en minut , fä flöt en tunn olja

,

til furgen brun, längs ned ät fkebladet, men

det öfriga blef ftadigt ock fvart-brunt , rökte

ftarkt , famt gaf en flottig lugt frän fig. Jag

förde en itänd pappers lapp til denna rökande

materien , ock den fattade jemväl laga , men

brann intet långe» Den flytande bruna oljan

ftelnade fä fnart den blef kall , ock fatt få faft

vid Ikedbladet , at jag hade fvårighet at fän

dårifrän» Sammaledes var det ock bell^affat

med den öfrige delen , hvilcken blef hel fvart

ock faftnade fom en FerniiTa,

^ längt hant jag därmed ; ock'fomjag in-

tet hade mera ån en halfhalTelhöts ftorlekqvar,

få kunde j^g ei heller underfökaom det iSter

up-
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uplöfa fig i allahanda flags deftillerade ock ut-

preflade oljor , i Spiritu Vini famt andra fkar-

pa våtfkor. Ån mindre kunde jag genom de-

ftillation i Retorten underföka des innre vå*

fendeock befkaffenhet, hvarföre denna faken

ockfä nu låmnas åt andre , fom i framtiden

kunna blifva ågare af ftorre ock tilråckeligare

ftycken af denna fållfama materien
, Hvilcken,

fom den tilförene intet lårer hafva varit hos

många bekant, fä har jag ockfä intet underlå-

ta bordt at gifva putlicum detfamma tilkånnaj

pä det de fom åro ål/kare af Naturen ock defs

underjordifka afvel , må blifva upmuntrade at

med flit efterfpana , om ockfå något dylikt i

våra Sven/ka infioar fkulle finnas.

Hvad det egenteU år för et ämne , det

kan jag med fåkerhet intet fågia > i brift ock

mangel af tilråckelige forfök* Om det år an-

tihgen någon ftelnäd berg- oHa , élter något

åmne til annan underjordifk fetma , vet jag

intet. Ätminftone tviflar jag pä, at orta-Riket

har någon del håruti , ock tor jag nåftan vara

fä driftig at neka> at det horer til diura-Riket

;

Men til Mineral- Riket förmodar jag, atdet

A 3 med
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med all rått kan räknas. Ock ehuruvål det in-

tet har, hvarken för iig fielf, elle^ då det itåndes

den lugt, fom andra underjordifl<.a fvafvel-ar-

ter, hvart efter fit flag , med fig hafva ; fä

kan til åfventyrs vara hårmed fåbefkaffat, fom

det år med ftérre delen af blomfter knoppar ,

hvilka , då de ånnu ftå i knut, intet ågan$-

gon lugt , men fedan de blifvit mogne ock

fpridt fig ut i fullkomlige blommor , upfylla

luften med deras våHugtande utdunftningar.

Skulle det til flut vara något nytt ock til-

förene intet belkrifvit underjordi/kt afvel
, få

kan jag intet annars ån (katta mig det för en

befynerlig lycka , at hafva varit den förfta,fom

gifvit det famma KongU Vetenlkaps Academi-

en tilkånna.

Hvad Berg-oljpr ock fetmor angår, få

hafve vi fådane i vårt Fådernesland, fåfom til

exemp» Svafvel > Bergbeck, Bergolja eller pe*

troleum , Stenkol ock Bernften , hvilcket fe-

nafte dock lårer vara frän främmande ftrand

medelft hafsvågorne på vira kufter upkaftadc,

fåfom det år , hvilcket i Skåne vid öfter fiö

ftran-
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ftranden ock Kiviks filkelåger i Hyitaby-Spckn

fom oftaft finnes , deslikes ock vid Skanör

famt Torups tegelbruk i^Raslunda Sockri dår^

ftådes, hvilket lifta dock, nägre alnar diupt

ur jorden upgråfves > ock år mycket orent

famt mörkt til fårgen. Efter framU Bilköpens

i Åbo Herr Doa» Vittes berättelfe , ft^all vid

Pargas Sockn i Finland jemvål et vackert

ftycke gul Bernften blifvit funnen.

jBihang til foregående Ron ock förfök
om en befynneriig under|ordiftc fetma,,

funnen i Finland.

Af

JoH. Brovallius.

TheoL Doä, ock Prof, "BhiL ^at, i Åbo,

AF fio^fft^an frän Jdeiifalmi» om hvil-

ken Herr Doéf. Spöring förmäler, ha-

de åfven jag är 17; g en liten prof-bit

århällit i den jag dock nu mera intet kan i-

genfinnaj

Men, afden andra, efter änCeendet alde-

les dylika , materien , fom Ifac Åkerberg är

1740 iStor-Lojo Sokn, påOjamoågor vid Lojo

A 4 fio»
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fioftrarid funnit, har ja^ uturmina gömor ét

litet ftycke hunnit upleta ; ock derpä fä mänga

förfök anftålt , til utrönande af defs egenlka-

per, fom en ftoriekaf 20 ats allena til vigten

'kunnat vara tillråckellg till. Hvarigenom jag

inhemtat fdljande omltåndigheter»

Förut mäfte jag med et ord nåmna , ät

upfinnaren för mig beråttat , det han pä be-

rnålte ftrand blifvit varfe anfenligt ftora ftyq-

feen af denna materien ; ehuru han icke varit-

angelägen om , at hemta mera ån alienaft nä-

gat litet til pröfs. Det ftycket jag ågt var til

anfeende åfven fSdant fom Herr Dodlor Spö-

ring berättar, alienaft at det tyktes utanpå va-

ra likafomomfrått pänägra ftållen ock hel hvitt

til päföende fom et miöldam vore ftrött der-

Igenom hydroftatifka vågbalken har jag

fökt at utforika detta ämnets egenteliga eller

Ipecifika tyngd ock funnit, at det emot vatn

1000, väger 0770; famma gäng yog jag äfven

et ftycke talg; fom befants tung 0969 ock alt-

fä anfenligt tyngre ån denne materien ; Lika-

le-
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ledes vogs et litet flycke Ambra , det jag i n5-

gra Sr haft uti mina gåmor , ock fants ftiga

till 0789 > Bernftea till 106&; hvaraf fkul-^

le vela folgia at detta fetaktiga åmnet kommer
hvad denliteten eller tätheten ock tyngden an*

går, iiårmaft öfverens med Ambra» Ehuru jag

icke heller bör förtiga, at HerrMuflchenbrcek

funnit ambra tung 1040 ock altfS nSgot tyn-

gre ån vatn; hvarafjag nödgas flata, at an-

tingen han med Ambra menar någotannatäm*

ne ån den vanligen fä kallade Ambra grifca, el-

ler at der imellan en ftor åt/kilnad linnes utr

fpecifika tyngden.

Ofet af denna materien var uti min nåfa

fbm ftek- os vid lag , om icke något litet frå-

nare j ock

Når den blifvit itånd, fä finner man , at

det fom omkring lågan nårmaft år, ey bKfver

flytande, fom med talgen fker-, utaniftållet

genom vårman fSr en confiftence lös ock

ikör , fom et half-ftelnät flott åger; hvaraffy-

nes, at antingen defs particlar åro faftareTam.

/manhångande, ån i talgen ock andra åmnen,

A j fom
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fom flyta förrån de hunnit emottaga fS ftark

heta fom till lägaode fordras ; eller at denne

materien, tvert om, ickebehöfver få ftark he-

ta, utari fnarare kommer ilägaockaltfå åreld-

fångdare ån de förberörde.

Når jag fmålte denne fet-aktiga materien

ijti en filfverlked öfver liufet , få blef , fom

Herr Doä, Spöring berättar , altid nSgot litet

fegt ock till fårgen lius-brunt quar ofmålt

,

hvilket dock förmårktes hafva ftörre ikrofån

foliditet; ock når man med en knifsudd rörde

derpä , tyktes det vara tunnt nåftan fom en

hinna} fvartnade ock fedan efter hand något

at hettan, dä det blef fårfkildt liggandes; men
ville ingalunda fmålta.

Den frnålte oljan återigen befarats hel Hus

till fårgen ock genomfkinlig» Den ftelnadeoek

dS fkeden fick fvalas , til fårgocklkörhets an-

feende fom et flotta dock i verckét både tiårf»

vare eck fegare; ock ville ey fmålta i munnen»

Jagfödokte uplofa någotafdenne materien

uti mandel - olja ; men hon ville kall ingen ting

bita derpå; når äter vårman kom till hielp up-

fmål-
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fmåltes materien, dock icke hel ock hållen, e-

huru oljan nåftan kom i fiudning ; utan blef

ouplöft qvar efet likadant fegt Ikrom, fom .t,ii?

forne , når materien for fig fielf fmåltes»

Spiritus vini Reélific: tartarifatus villekall

ey nogon ting löfa, icke heller rått bita derp|
fedan han blifvit bragt at fiuda ; fördenfkull,

fom man fruktade at den der til brukte Spir»

vini ey var ftark nog, fä dephlegmerades den

ånyo ytterligare med våi torkat fale tartari

;

då materien fedan deri löftes, få fnart Spiritus

kom i kokning ; dock , at et refiduum af lika-

dant lynde fom tillförne ftadnade ouplöft ; ock

altfä Doö.Neumans handgrep med ambra hAf

icke ville taga lag, Sielfva Spiritus blef efter

folutionen icke något mårkeligen till fårgen för-

åndrad; men, når den rökt bort, fatte Gg det

uplöfte åter fom et fkurit fett til påfeende

kring om Ikedbladet , nåftan af famma lynde

fom tillförne s detta refiduum fmålte fedan lät"

teligen öfver liufet igen, ockuplöftes utivarm

ipiritu vini Reft. tartarifato j men var pä tun-

gan till kunnandes fom ofvanföre förmak år.

Sielfva ofmålte materien hade figåfven pä tun-

gan .
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gan ock under tånderne till fmak , confiften-

ce ock löfenghet öcc. aldeles fom et fperma

Ceti 9 hvilket dock öfver elden vål fmålter, men

icke brinner» Hvilket Ammiralitefs Apotheca-

ren Herr Sahlberg jåmte mig funnit ; fora vi

ock bagge om ftörre delen af åfvan anförde

forfök kunna vittna.

Når jag betraktar alt detta , fom ftår det

dårhån, hvart denna fetman bör ock kan föras;

Jag har vål tillförne haft den miffiankan,. at

detta torde vara ett åmne af en fådan art, fom

fielfva corpus Ambras , men fom jag hvarkeii

kan råkna des ofmåltelige ock /kromaktige

fega refiduum egenteligen för något bitumen:

eller finner några andra fåkra känningar, fom

gifva anledning at föra detta till någon af de

kån^e underjordilka fetmor , fä torde jag fä

långe fnaraft tro , at det år et befynnerligit

,

ock tillförne fä mycket mig vitterligit år , o-

kåndt åmne : til defs man kan blifva få lyckor

lig ock igenom flere prof , i fynnerhet deftil-

lation, närmare utröna des art ock egenlka-

per:

"Se:

Beråt-
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Beråttélfe ock befkrifning 6fver Herr
Commercie- Rådet Polhems påfund at inråtta

flottbroar på parabolifkaSpånnbogar, tiljåmn-

förning mot det förr brukade fåttet i flika
'

flottbroars byggande,

^Hgifven

Af

GORAN WaLLERIQS.

Afejor i Kongl. Bärgs-Collegto.

Förutan det at Herr Prefidenten von

Drake uti Kongl. Academiens A(3:er

för är 1742 p» ! ingifvit åtfkilligafin^

rike anmärkningar angående krokota eller

kruralineers nytta uti konfter ock wetenlka-

per» Sä har ock Herr Commercie -Rådet Pol-

hem uti famma års Aöer p» 1 14 uti ätlkilliga

mål vift ock lämpat fådane fpecula-tioner til

.praäiquen, ock ibland annat något omordat,

huru paraboliika eller kedielinien blifvit efter

hans invention ock anflalt med nytta brukad,

vid flottbroars inråttande öfver {lora ock ftri-

da ftrömar , fårdeles öfver DaleElfven vid

Husby ock Upbo»
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I anledning hår af , ock ehuruvål jag nu
funnit , at Herr Gapitain Ehrenfvård et ock

annat om detta påfund til flottbroars bygg-
nad beromligen anfördt uti defs vackra traSat

af år 1 74 1 om Ikiutkonften ock Artilleriet

;

dock likvål efter jag nogfamc fett ock årfarit,

Tivad gagn och förmän detta pSfund ock bygg-

nings fått med fig haft , framför andra broar*

pä det förr vanliga fåttet byggde , fä har

jag tykt ey otiånligit vara, at til Kongl. Aca-

demien ingifva en närmare beråttelfe ock be-

fkrifning öfver befkaffenheten ock nyttan af

en lådan Bro, jåmte ritning öfver defs ftru(fi:ur

ock fammanfåttning, famt jåmnförning emål-

lan detta påfund , ock det förr brukeliga fåt^

tet med ftenkiftor ock fneda utliggare.

Ibland andra mårkvårdiga förmåner, hvar

med naturen har begäfvat detta Nordilka Ri-

ket, vårt kåra Fåtlernesland , år ock det, at

landet måft uti alla provincier år genombrutit

itred m&igfaldiga ftörre ock mindre.Siöar,Elf-

var ock Stfrömar. Derigenom niuta invånarne

Kke allenaft mycken nytta medelft ymnoga fi-

fkerier i alla Landsorter, utan ock en gan/ka

ftor
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ftor beqvåmlighet , fä väl Uti refors fortfåt-

tiande , fom uti allehanda varors transporter

ock förHor ifrån den ena orten til den andra

,

både om foramaren genoiti färkoftar, fom ock

vintertiden , dä fådane ftrömar , floder ock

fiöär under påftående isföre åro farbara. Den

olågenheten ar dock hår vid , at en ftor myc-

kenhet at broar för öfverfarten vid öppet vattn

underhällas måfte , hvilka vål måft öf/er alt å-

ro byggde på det gamla allmåanamamretmed

brokar , vafar ock öfvergård eller brovårke.

IVlen en del ftrömar åro få ftora ock breda,

jåmvål ock få diupa , at flika broar utan en

alt för dryg koftnad ock olägenhet deröfver

inråttas kunna, ock betiånar man ligderiöre

pä ätfkillige ftållen til^fverfarten vid fådane

tilfållen af pråmarock fårgor. En del ftrö-

mar åro ock fä ftrida ock ftarkt ftrömande,

ock i fynnerhet om vårtiden få högt upftigan-

de, at hvarken ordinarie broer deröfver byg-

gas, ey eller de med fårgor beqvåmligen på de

nödigafte ftållen öfyerfaras kunna.

Af en fSdan art år befynnerligen Dalelf-

ven, fom har fin uprinneJfe långft uppe i fiåi-

len
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len St Norfka grånfen ; ock gär förft igenom

Dalarne, fedan genom en del af Wåftmanland,

Geftrikeland ock Upland til defs honutiElfkarl^

by Sockn faller ut i ofterliön.

Efter nu denne Elf har fit tillopp ifrän

inSnga vidtbegrepne orter , få enår fnon om
vårtiden aftinar af de deromkring belagne tra-

öer, ftiger ock håfver hon fig nog högt, ock

år jåmvål af den egenfkap , at hon ordinairt

i gånger hvart år flödar ock höger %, neml»

förft om våren, fom redan fagt år. Därefter

faller hon något af igen , til defs det lider Jåa-

' gre fram pä året , då faön uppä fiAUen , ock

de uti Dalelandet belägne många berg afrraål-

ter. Dä ökar ock höger hon fig andra gången,

ock det ofta mycket h«%re, ån vid den förfta

floden, hvilken fenare flod man derföre plågar

kalla Dalefloden , hafvandes defle floder med

flg ett måckta ymnogt vattn med en ftark ock

ftrid fkårande ftröm.

Denne DaleElfven år ock till fin fituation

af den beikaffenhet , at hon uti fit lopp fvån-

ger ock kröker fig uti ätlkillige lyckor ock bug-

ter,
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ter, fardelesuti Schedvi, Husby, Hedemora,

Grytnås ock folkårna Socknar $ ock år åfven

igenom defTe Socknar en mfiktaftor farvåg

ock paflage för den ftarka tilförfel [kull af tå-

rände ock nötande varor 3 fom koppar-ock

Jårnbergslagen famt Daleorten tarfvar ifrån

Stockholm, Wefterås , Gefle ock flere Städer

famt flåctbyggden ock fådesorterne uti WeW-
manland ock UpJand, hvilka Bergs- ock Dale-

folket gemenligen kalla'Rumbo -Jandet» Ock
måfte derföre denne Elf pä åt/killiga ftållen öf-

verfaras, fårdeles vid Upbo, Husby, Grädö,

Aveftad ock Brunbåck alt uti Kopparbergslån;

öfver hvilka broar ärligen, förutan refande, "

fram-ock återgå mänga tufende lafTaf fädane

varor, fora fagt år, fom ock med koppar ock
jårn jåmte andra efFeéier utur Bergslagen»

Efter nu ocdinarie brobyggnader på det

allraånt brukade fåttet med bro -kar ock lång-

ftåckar^famt brovårke til öfvergård pä defle

ftållen ey kunnat ut|in gan/ka ftor koftnad,

fvårighet ock åfventyr pradiceras famt prå-

mar ock fårgor hvarken beqvåmligen kunna
ferukas för Elfvens ftarka fart

,
ey eller vara

B til.
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tilråcfeelige fér den myckenhet af refande ock

föror, hvilka denna vågen ofver elfven måfte

palTera, fom redan förmält år; Sä har ifrån äl-

dre tider tilbakärs en art ock invention atflott-

broarblifvit praélicerad ock brukad , pä det

fåttet , at tvårt öfver Elfven nedfånkas ften-

kiftor påbottn i tvånne rader 10, u a 15 aln»

ifrån hvarandra. Deruti tåftas vafar eller Häc-

kar af groft vårke, ftoralommedelmårtigama-

ftetrån, hvilka ligga emotftrömen uti 30, 40^

50 a 60 graders ftupning , alt efter fom vatt-

net år högt til, eller Elfbottnen diupare eller

grundare. Vid åtlkillige ock många fSdane ut-

iiggare blifva långftockar med grofva jårnke-

dior fåftade efter hela längden af bron , hvar-

pä fedan öfvergärden eller brovårket lägges

,

ock hånger eller hvUar fåiedes altfammans på

de lutande utliggare , hvilka den motflytande

ftrömen med fin ftrekgång uppehåller. Den-

ne invention ock detta byggningsfätt har i

många år med god nytta varit pradiceradt;

har ock lin goda grund ttied lig i fådane mål

ock tilfållen , dä bottnen af Elfven år uti en

jämn ock regulair fituation öfver alt, få at

ften-
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ftehkiftorne kunna ligga lika diupt ock utlig-

garne vara lika länga , famt ligga med hvar-

andra i lika fnedd* "Men fom Elfven ej år juma

på bottn, ock lika diup éfver alt på alla ftålleii,

utan irregulair af diupare ftromfåror ock gå*

lar en åilan klippor ock ftenikår med mera ;

Elfven ock desiitan gemenligen år diupare

mitt uti , ock grundare äc bågge landen ;

kan ej annars vara , ån at fomlige ftenkiftor

påfte komma at ligga diupare ån de andra

»

ock utliggarne vara af olika långd, Når då hög

flod blir, ock vattnet ftiger mer ock mer i

högden, famt lyfter ock refer up utliggarne»

fä kunna de omogeligen hålla fin fitum paral-

lelum, utan komma at ftä helt Inedt ock ftrec-

kelvis , ock fäledes fpånna ock ftrida mot hvar-

andra, fom lått år at förftå» Der af kan ej

annat foija , ån når difFerencen af vattnets

hågd blir alt for ftor, då kommer bron uti fi-

na låsningar ock fögningar at båndas, brytas,

vridas ock /litas (önder, efter fomliga utlig-

gare vid fädane ti Hållen blifva för länga , ock

fomliga för korta , dä de fom båra måft , må-

fte förft brifta, ock fedan de öfriga efterhand,
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når de pl det futtet intet alla kunna göra jåmt

tienft pä en gäng , hvilket dock affeendet altid

vara bör, neml. at alla delarne i en byggnad

böra hielpa hvar andra» Ån mer: Når ock

mycket höga ock ftarka floder infalla , fker

det ibland, at utliggarne af vattnets högd ock

ftrömens ftarka force" få högt up håfvas , at

de, fårdeles de kortafte, komma at ftå uti en

fitu perpendiculari , då de hafva ingen kraft

mera at ftå ftrömen emot , utan hvåifvas öf-

ver på andra fidan , ock i ftållet före at de förr

voro liggande emot ftrömen, komma de då at

ligga med ftrömen, dä den pädrifvande vattu-

ftrekans gevalt icke mer uppehåller bron, u-

tan den famma aldeles nedfanker ock utrifver»

Sådant har håndt åren 1717 ock 17*8 > medan

jag i Bergslagen var boende , dä af ovanligen

höga floder fyra ftycken af ofvannåmde bropr

blefvo fénderbrutne , förderfvade ock afÉIf-

ven aldeles bortlkurne, af hvilka dock en var

fä godt fom ny, ock de andre uti tåmmeligen

godt ock förfvarligit ftånd»

Deflé håndelfer gåfvo Herr Commercie-

Rädet tilfålie ock anledning at uptånka någon

ny
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ny ock fåkrare iiiventioa til flika flottbroars

inrättning öfver ftrida ftrömar ; ock förden*

/kul efter, ibland andra broar, den blef bortta-

gen , fom var öfver Elfven uti Husby Sockn»

hvareft Herr Comraercie-Rådet fielf hade Im

hemvift vid Stiernfunds Manufaåur-vårk, fä

blefden anftalt giord , at eiter defs påfund en

ny bro pä helt annat fått inråttad blef.

Struåuren eller fammanfåttningen af

famma brobyggnad kan aldrabåft iahemtas af

fig» r. Tab.I» beftäende fornemligaft deruti; at

i ftållet för en ftor myckenhet af ftenkiftor
,

ock koftbara utliggare under vattnet hela bron

åndalängs igenom hafva allenaft 2:ne ftenki-

ftor AA pä ftranden eller ftrömbrådden blifvit

fatte ofvan för bron , eller ät den fidan hvari-

från ftråmen faller. Uti defle ftenkiftor häftar

en ftadig bielke, hvaruti bindas tvänne nyck-

lar; ock äter deruti trenne andra nyklar B BB,
Jivilka med ftarkajårnlånkar ej längt frin Jan-

det åro häftade uti bron til defs qvarhällande.

Men pä det at bron icke måtte bogna eller bri-

fta afftrommenspäliggande häftiga kraft, fS

4ro tvånne dubbla ftockrader eller bågar af

B 3 hop*
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hophåftade flockar formerade ock bygde ielf-

veu med CCG DDD uti hvilka bågar ftåc-

karne åro fammaiilåfte med hvaraiinan, atden

ena ftockradens Ikarfvor palTa emot ftockar^r

Jiss medlerfta del i den andra ftockraden» DeP-

fe bågar åro fedan fammanbundna med intap-

pade pck i åndarne ftarkt kilade tvårilåckar

EEE, (om ligga pararallelt med hvar annan

hela bronigenom, hvaruppä vidare öfvergår-

den eller brovårket F lågges, Förenåmde

ftockrader eller af flockar hophäftade bågar be-

flå af en Parabolifl^ figur ock krökning eller {af

en kedielinea, hvarsGeometrifka conftruåion

Öck egenfl^ap Mathematici nogfamt demon-

ftrerat, hvilket ock hår fä mycket mindre år

nödigt at anföra , fom Herr Commercie -Rå-

det flelf uti Kongh Acadömiens Aöer för 1741

p, iiS detfamma förklarat ock derjåmte vifat,

huru en fädan parabolifk eller kedielinea pra-

äice ock pä det fmplefta fåttet kan vid eii

brobyggnads anläggande utftakas, Nårnudes-

fe bågar åro uti en fädan parabolifl^ krökning

inrittade , fä kunna de uti deras fitu af vatt-

•nets pätrångaftde ock flrömens tryckning icke

rub-
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rubbas ock ändras j ty figuren af den bogen»

hvars bögning ligger nedanföre, ock med
ftrömen nembl» D DD , år redan ex ipfa con-

ftruäione parabolilk , ock fåledes födan för-

ut , fom ftrömen efter hand fkulle formerä

honom fielf , om han. förut voro fäftad pä ån-

darne, ocketfädant fpelrum lemnadt , fom

til defs krökande tordras, pä lika fått, fom fee-

dians tyngd ock långd formerar kedielinien.

Ock kan fSledes den bågen på intet annat fått

brifta, ån igenom ftäckarnes afdragande långg

efter, hvar til fodras nåftan en oåndelig ftor

kraft, Hvad åter den bågen CC C angår , fom

ligger ofvanföre eller mot ftrömen, fä har

den af ftrömen lika ftor påtryckning på alla

defs delar , ock lårer den på intet annat fått

jiunna brytas, ån at ftåckarne fkola fkiuta fig

in i hvarandra, hvilket icke kan Ike , når de

åro fammanlåfte pä det fått, fom redan fagt år,

ock af ritningen finnes*

Denne Herr Commercie -"Rådets inven-

tion , har ock uti fielfva förfarenheten vun-

nit få mycket mer bifall, fom enårförftaprof,

vet af denne brobyggnad öfver Daleelfven var

B 4 giordtj
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giordt , fä hafver den fedan på flere flåUen

med ftor förmän ock nytta blifvit efterbygd,

ock pä mångahanda fått fördelagtig funnen:

ty förft käftar den mycket mindre ^ ån efter

det förra fåttet med koftbare ftenkiftor ock ut'

liggare under vattnet i hvar til fordras enmyc-

kenhet af groftvårke ock vafar» hvilka nuraåft

pl alla orter år fvärt at fä» Sedan fordras ock

hår til ganlka ringa jårn , efter alla faraman--

bindningar meråndels Ike af tråvårke allena,

hvilket mycket lättare kan flyta pä vattnet;

Det år jåmvål mycket båttre > at , når fä om-

trånger, bota ock reparera de ftenkiftor, fom

^läpå torra landet, ån de fom ligga helt ock

hållit diupt under vattnet j ty når deffe bruftit

eller flåpt fme utliggare , har det altid varit

drägligare at göra nya ftenkiftor igen , ån at

på nägot fått reparera ock förbättra de förra.

Desutan i-det ftållet at bron efter det gamla

maneret böger fig undan , ock fånker fig får

hvart tungt l^lf, få at hiulen gä diupt i vatt-

net, fårdeles åt begge landen , fä häller fig

denne ffyf ock råt utan någon fånkning; hvar-

af följer at bron ock broft§ckarne hälla fig me-

rendels torra, ock följakteliggi icke bulna el-



\

1743. Jan. Febr. Mart. 2?

ler blifva tunga af vattn , ock om det ån med

tiden fkulle fke, at det grofva trävårket, fem

tiånar för brons fundament , /kulle med tidea

begynna fiunka » fS kan det låtteligen hielpas

pä det fättet : at under fielfva bron lågges nytt

tråvårke, fom allenaft uppehäller det garhla,

varandes lika mycket af hvad form, krokugt,

långt eller ftackot fådant vårke år ; hvilketmed

tiden åter kan borttagas , ock nytt i ftåUet in-

läggas til beftändig varaktighet ; färdeles fom

det år af fårfarenheten bekant , at furuvårke i

vattn icke rutnar pä ganfka lång tid , ja icke

på några hundrade är ^ ty eljeft IkuUe öåder,

lius ock andra ftora byggnader , fom ftå p^
pålar ej kunnat blifva få lärigvarige,fomför-

farenheten vifat*

Utom defle nyttigheter , fom detta på,

fund at flottbroar med fig fört , kunde ån s

flera förebringas , hvilka man dock går för|3i>

efter de, fom broarne både på förra ock detta

fenare fåttet , bygt ock underhållit, fådant

nogfamt hafva röx^it.
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B^fkrifning på en l Finland mycket
gångfe Barna * Irakdom Borft kallad»

Af

HerM. Diedr» Spöring.

Meä,Do&, öek Profi .

Den fiukdomen fag nu korteligen årnar

befkrifva , åt hos nyfsfödde barn i

Finland mycket gångfe, ock kallas äf

gemena Män Bor/l > ock det for den orfaken >

at de tro , det når en hafvande qvinna of6r^

modeligen råkar at fparka pä nägdt fvin , ellei:

ock at hon j den tiden hon går hafvande, åtér

fårmycket flålk , fkal barnet fom hon födart-

des varder, få denna 5ory?^/2; Ménfomfkräek

altid år fkråek y ock det vil vara oförnuftigt

giordt at bygga dårpS , få lemnar man ock

denna fårraenta orfaken, fåfom intet fårtie-

nande vidare ätanka*

Ingen må tro, at jag vil neka, detinbil-

nings kraften hos en hafvande qvinna åger nå-

gon vårckari på foftret? Ingalunda. Jag päftår

allenaft , at det intet kominer éfverens med
iannxHgen , at alla barn forahafva Bor/len , tät

den famma genom Modrens fparkande pä nå-
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got fvin , utan fiukdomen har långt andra or-

faker ån man fig inbillar» Jag Ikal råttnu

nåmna dem, Emedlertid måfte jag fårft be-

Ikrifva fielfva fiukdomem

Borji år en liukdom i huden pä barnen ,

hvilcken märkes förnåmligaft dåraf, at otaliga

mänga, fmå, ftundom helt ock Mline , ilun-

dom pä ändan alieaaft fvartsgtige , ibland rå-

ta ibland knorlige utväxter , lika fom borft

eller maikar, fig pä ytan af huden vifa, med
en hos barnet varande ftåadig oro , fomnloia

,

ock en på befynnerligit fått darrande gråt.

Innanjag kommer tilegenteligaorfaken til

denna iiukdomen » b6rjag forft nåmna de för-

utgående, hvilka upvåcka den famma ock äro

fom följer: Så fnart barnet år födt, lågges det

i et trägmedliumt vattn, ock tvättas med tvål,

at den orenligh^ten fom på ytan af kroppen

kan finnas, må blifva vål aftvagen. Med detta

.tvättande fortfares hvar eller hvarannan dag,

til defs barnet blifver 10 , i% , a 14 da-

gar gammalt, Emedlertid begynner det på at

blifva oroligt, får föninl®fa
,

ligger ock Ikub-

bar
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bar fig af ock an , famt gråter ftåndigt pl et|

rått ynkeligit fått» Då vifar fig ock pä huden

hår ock dår något fmätt knotter , hvilcket år

bör\mti\Bor/ienfiuvLdom fynes ockfå vårkeligen

fmå fina utfkätt, til anfeende Com här, borft el-

ler mafkar , hvilka efter hand fä öka fig , at

barnet fer ut fom vore det ludit, ock dä mäfte

det i badftugan at botas , fom iker pä följan-

de fått:

Hela ytan afkroppen ock i lynnerhet de

flållen , dåreft den få kallade Borjiett måft vil

vifa fig, hålft pä ryggen ock emellan axlarna,

gnides vål med fmörja giord af boning ock

hvete - miöl. Dårraed lågges barnet på lafven

,

badet okas ock den fläckars ungen blir med bå-

de - qvaften rått dugtigt flågtad» Borfien blif-

ver genom den ftarka vårman ock den myc-
ket upvekande fmör/an alt mer ock mer lyn-

1ig, Dårpå mäfte den dä utrotas 3 antingen at

man med en fin' benkam farer afock an på bar-

nets kropp ock därigenom utrycker den för-

mente Bor/len, eller ock at man (hvilket dock

intet fä ofta Iker ) med en god telgknif lika

fom rakar af den famma* Barnet tvättas vål

rent,
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tent, lindas ock föres bort til fin vagga» Det

befinner fig ftraxt därpå vål , blir roligare ån

tilförene ; men det ftår intet iångre på , åa at

det måfte undergå famma, eller ock til åfven-

tyrs flere dylike operationer. Dock hånder

fig ofta at det med et enda fädant rakande ellei;

kåmmande blifVer godt.

Vil man nu närmare 'g3 til utforlkandet

afiden råtta ock egenteliga orfakentil denna

Borften, fä mäfte man befinna , atMennifldans

hud, förutan de, til kän/lans, fvettensock

den ofynligeutdunfl:ningens förrättande tilordr

nade underfama , konfl:iga ock fina värktygj

jemväl år fammanfatt af frnä bläfor ock lönn-

rum(crypta2) utihvilka en talgagf^g materia

blifver af lifvets värkande kraft ifrå blodet af-

fkild, ock genom de i fielfva huden befinteli-

ga finä gluggar ock öppningar til ytan afkrop»

pen utdrifven, til margfaidig god nytto»

Det år ofs ockfå bekant , det vårman uti

enfrifl:?. ock fundmenni/kias kropp, år ftörreån

hettan »f luften i det varmafte Climat. Des-

likes vete vi ock, at alla kroppar , når de blifr

va
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författe ur en ftörre vårma , i en fom år

mindre varm, få krympa de ihop. Når nu

et fofter , fom legat i fin Moders varma ock

heta qved, blifvér födt til verlden , fä kom-

mer det i mindre vårma (det år : mera köld)

ån dä det läg i Modrens kropp , ock altfä må.

fte det ock undergå famma öden fom kölden

i andra kroppar förorfakar.

De många genom tvättande ock badande

(kanfke fom oftaft i kallare vattn ån fom bor-

de) åftadkomne omlkiftelferatvårma ock köld,

kunna intet annat göra flike förändringar

i deffe fpåda , ömtålige ock kånflefuUa barna-

kroppar. Den förnemfta ibland alla år Tran-

fpirationens eller den olynlige utdunitningens

hemmande, få våi fom den förr omtalte talg-

agtige materiens ftadnande ock ftårknande i

fielfva hullet , hvilken genom honingsdegens

pättrykande, blifver til en god del uplöft , ock

af badftugu hettan ånnu mera Ikickelig giord,

at til anfeende fom här, borft eller måfl^ar

fticka lig fram pä ytan af kroppen , helft fora

af den ftarka hettan i badftugan, blodets häfti-

gare omlopp , ock fölgagteligen våtlkornes

fnål-
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fnåHare fepretion blifver befqrdrad» Utvårtes

Ikapnaden af borft eller mafkar får denna ma-

terien under det den blifver genom de trånga

fvetthålen utdrefven ; ock fom hon låtteligea

ftelhar, få behåller hon ockfä den en gäag

undfldde figuren , lika fom macron- degen

då den genom yilVz dårtil giorde fprutor ut»

tryckes.

Af alt detta fom nu korteligen åranfördt

lårer man låtteligen kunna finna , at egenceliga

ock nårmafte orfaken til denna Borfien , ar den

i denna hudens I6nn-rura beljnteliga talgagtige

materiens ftelnande, hvilcken genom bonings^

degen blifvit upvekt , famt genom ftörre til»

Ikyndad vårma lika fom upfmåldt otk fkicke^

lig giord , at genom naturens drifc ock varkan

kunna trångas ut til ytan afkroppen, til fkap-

nåd ock anfeende af Borfi ock Ma/kar»

Jag fkulle förmoda athårigenom gemene

j

mans ogrundade påftående förfaller , at det år

I

fvinaborft , desiikes ock, hvad några Auöorer,

f^fom Herr Ettmiiller fig ock andra har velat

linbiikj at det vore mafkar,dem han med andra

kai-
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kallar Comedones,pS tjfka, M>- eprs, Meäåta-

YCy hvilcka juft intet åta up närings faften för

barnet , utanallenaft, genom et ftadigt gna*

gande i fkinnet, fårorfaka oro ock fömnlöla,

hvarafdet omfider tvinarbort^Deflemafkar(ko-

la efter hans mening (jag tror, mera pä et fpits-^

fundigt ån naturligit fått) blifva genererade

af fördålde NB Mafkåggs hbrjande ämnen i am-

mans miölk , dem barnet under diandet til fig

tager, hvilcka ock federmera täga genom defs

tarmar, miölk-ock blodädror , famt hela blod

oralops-kretfen , til defs de åndtdigen rått lyckli-

gen ankomma til ytan af kroppen, hvarell de i

den förrutnade Tranl^irations materien blif-

va mogne, fä at deras innehafde fraä raalkar

utkläckas , ock ånteligen krypa ur fkinnet pål

barnet genom de öpna fVetthälent
j

Bemite Herr Ettmuller har ockfä behagat

gifva afritningarpä defseMit-elTers, fädanefom

man dem genom Microfcope har betragtat»

Hurudan inbillnings- kraften har varit befkaf-

fad hos den fom [afrirat dem , det mä Herr

Ettmuller bry fig om> Menjagår förfåkrad,at

det fom han hök för malkar, var den ofvan-

bemål*
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bemjte talgagtige materien» Hårom må man
vidare låfa flutet af det andra capitlet i deft

Barna-fiukftuga , eller Valetudinarium Infan-

tile , ock dåremot jeraföra den ftora Boerhaa-

vens bref til Ruyfchen om kårtlar , famt den

fkarpfynte Leeuvenhoeks bref , til några af

defs vänner i denKongUEngelfkaVetenfkaps-

S<}deteten 5cCt

And. Celsii

Anmårkning om vatnets formifkande

fä i öfterfiön fom Veftcrhafvet.

J. 1.

an har altför många prof, fom enhäl-

ligt intyga, at Sverige , få vål fom

andra Länder i veriden, fordomdags

varit en fiöbotten. Om man inbillar fig , at

öfver et land af fand, lera, fvartmylla, Iko-

gar , få hela fom til fmårre ftycken fönder-

fpruckna bårg, med mera, IkuUe komma eC

öfverflodande vatten, fom med mycken rörel-

fe ifrån öfter til vefter altfammans fkulle til-

hopa fqvalpa ; ock vatnet fedan IkuUe fmänin-

gom gä bort ock förminfkas : Monne intet då

C det

I
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det torra landet |kulle hafva alla de egen/ka-

per, fom vi nu finna pä vårjord ? Kunde ic-

ke då af vågornas häftiga gång alla ftora fand-

3far blifvit fammanvältade , hvars långd me-

rendels ftracker lig ifrän norr til föder , ock

hvilka gemenligen åro brantare mot veftra fi-

dan ? Hvem fer dä intet, huru de kantiga

ftenflilbr genom et ftadigt fämmannåtande

blifvit rund ock /låt klappur, ock dermed fl

vål ftora åfar upfylde , fom eljeft neder i jor-

den af fand ock lera öfvertåkte : huru åtfkilli-

ga ftrata eller flo af olika flags materier, blif-

vit lagde på hvarandra ; huru 6rter , filkar

ock andra diur kommit at inveklas uti leran,

fom af vågorne blifvit fammanford til ftora

bärg, hvilka fedan tillika med fi/karne, af nå-

gon underjordi/k varma, blifvit ftenhårda el^

ler petrificerade: huru intet allenaft ftorabac-

kar på torra landet kommit tilfammans af bara

Muflel-ock Snecke-Ikal , utan ock fädana fkal

blifvit fundne diupt neder i jorden : huru fto-

ra fläckar ock trån kommit både Ungt neder I

jorden , ock öfver cie aldrahögfta Ikallota bergs-

toppar: huru uti Siberien neder i jordea h\i?-

vic
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vit lagde hela trafterne med Elephant-ben:

huru oåndeligen många blandningar kommit

tilfamroans i våra bårg , med mera , hvar om
de Naturkunnigas Cabineter, vifa ögonfkenli-

ga prof, ock, at förtiga de utlåndikas , Her-

yarnas Hiernes , von Bromells
, Svedenhorgs ock /

Stohai lårda Skrifter nogfamt gifva vid handen»

5» a. Mit ändamål för denna gängen

Ikal allenaft vara, at vifa, det hafvet vid ftran*

derne hår i Sverige, årligen lämnar något ftyc-

ke af fm gamla botten at bebos ock upbrukas *

hvilken uplandhing , . ehuruvål den kunde fke

jåmvål derigenom, at vatnet förde med figtid

efter annan., fand , ler ock fiövrak , hvaraf

ftranderne blifva högre ; få har man dock få-

kert funnit , at hafsvatnet vårkeligen aftager,

ock at fielfva vatubrynen blir lägre, i anfeendé

til vifla fafta ock beliåndiga ftållen på landet»

Hår om har jag giordt mig kunnig , endels af

trovärdige Mån , fom fielfva varit vid hafvet,

éndels har jag ock fielfanmärkt pä min refa til

Beljingland ock Medelpad år 1714 , ock år i7;6

til Tornea , vid veftra kufterne af Botnifka vi-

ken , fom ock år 173» vid ftranderna aivejier-

I
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ha/vet uti Bohus - Län, Forledit är fick jag ock

vidare underråttelfe om kufterne vid bfterhtten

afHerr Mag. Stenbeck^ ock om ftranderne vid

Bohus-Län si( Herr Kalm,

5. Jaghar altfå mårkt, at alla ham-

nar, lomej åro brådiupa V hafvablifvit med

tiden grundare , få at en ftor del af fioftåder-

ne vid Botnifka viken åro flyttade ifrån fina

gamla ock öfver vatubrynen hégre ftållen, län-

gre neder åt hafsftranden, efter fartygen kun-

de ej mera komma dit up : fäfom Hudkksvall,

hvilken flyttades 440 famnar vid pafT långre

ner, 58 år efter det fladen blef anlagd. Piteå

ftad flyttades en half mil långre emot hafvet,

efter 45 år, ock Luleå en mil långre ner, efter

a8 år* Likafä kunna nu til Torneå inga ftora

fartyg anlända, dit de dock kommit år i6io,

då denna ftaden blef anlagd,. Åfven vid Tmum
ock Gribbe/lad uti Bohus -Lån åro hamnar, dår

man förr kunnat i gubbars barndom lågga til^

med en jagt, men nu kan man komma knapt

medenjulle.

4. Segel-leder i fkåren, fom man for

50 år kunnat med ftörre fartyg genomfegla

kan
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ian man nu allenaft med båtar ock mindre

fartyg komma fram ; til exempel utanför Gcfic

ock Vafa; fom ock i fkåren vid Bohus-Lån >

hvareft pä Gullhobnen i Morlanda ock Oroufi för-

iedne forjimars några ock fyratio Lofar , utaf

hvilka ingen var under 60 Sr , uti et gille vo-

ro förfamlade, fom alla med en mun berätta-

de för Herr Ka/m , at dår de gåt i barndo-

men med Ig j kunna de knapt nu gå med 15

fots vatten.

§. 5* De ytre klippor vid fiön , fom för

40 a 50 år fedan varit knapt til en eller t\i

ftenar fynliga, vifa nu up urvatnet iSngaryg*

gen: til exemp» vid Mujfafäri, Vara , Mala:i(

ock Nerpts foknar i öfterbotten* På Gudmmds^

Jkåret i Bohus-Lån , berättade en 8 3 Srs gubbe

lig i fin barndom kunnat allenaft fåtta en hatt',

men nu kan dår ftå en ftor ftufva , varande

defs kulle 6 qvarter hög öfver vatnet. Et Ii-*

tet fkär vid Gullhdmen kunde i bemålte Lofars

barndom ej fynas > mea nu ftår det en öfr

ver vatubrynen»

§. 6» De gamla hafva i fina unga dar

dragit not ock fått nog filk , hvareft nu bara

C i gru».



38 1743- Jan- Febr. Mart.;

grunden år; fSfom viå Hadicksvall, Fifkare-

na vid de låglånte ftranderna i öfterbotten blif-

vit tvungne, efter 30 års tid, upleta nya Ikot-

grund, ock innom 60 år tre gånger flytta fina

hus låragre emot Cöftranden. LbfgrundviåCuj^f

le var för 70 år en hamn for fUkare , fbdrA

bAm^en kallad , men nu för tiden kan ej den

minfta bät dar inflyta.

§. 7» Orter fom ligga långt up i landet

båra ånnu namn af vikar ockfund^ dåreft den-?

na tiden intet vatten finnes ; fom ock kallas 6-

Ar ock hcfimar , hvilka dock nu antingen ligga

på torra landet , eller ock åro allenafl: nås ock

halföar : fåfom en gärd vid namn Nbdbit intet

långt från Strbmfiad i Bohus - Lå^ , hvarifrån

et ftycke längre up i landet år skutebårget , uti

hvilket ftore jårnringar ikola finnas inflagne,

Torw-ftad kallades förr af många T»rnb , efter

den i förflione blef anlagd på en 6 , om hvil-

ken pä bågge fidor^ick ^ome^elf ; fom ock Bi-

ikopen den famraa befkrifvit år 1695^

Men 4 1 år dårefter fåg jag,at den ena grenen af

elfven var få godtfom uttorkad ; ock at ftaden

nu fnarare kan fågias ligga på en halfö*,

5. 8*
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$. 8» Nu pigges ock fkåres , dår vatnet

ftod ak ofver för är fedan, fäfom vidgam-

la ftaden HuMchvMl,
i

9. Dåreft i de gamlas barndom varit

flå , åro nu ftora ångar ; fåfom vid Tanuw i Bo-

hus-Lån. Uti vikar vid Viellbackai dåreft man,

for 38 år kunde ro in med bätar, kan mannu

nä grås» I BibrU vid Vafa år en ång ,, dåreft

man vid pafTfor 40 år dragit not» \ . i

10. De gamla kunna nu gå torrikod-

da , dår vatnet i deras ungdom gick dem til

knå, efter Lofarnas beråttelfe*

1 1. Uti de gamlas ungdom ftod vat-

net en god aln högre på klipporne i hafvet
j

hvilket Lofarne utvifte pä <7«ÄÄo/«;tf».

11» Sunden emellan 6ar ock fafta lan-

det blifva ärligen trångrej til ex. genom igge^

fundet hafva for 80 a 90 år Gefle-boerne kunnat

fara med fina ftråmmigs-lkutor både til ock i-

frän Norrland , men nu måfte de fegla en an-

nan led utan om Jg^^»^

§13. De ftenar , fom fkålar forr legat

pl, ock finnas anteknade ock värderade igam-
C 4 la
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!a arffkiften ock kåpebref ,
^ftå nu antingen få

högt ofver vatnet , at Skålen ej mera kan klåii-

ga fig up, eller ock på torra landet , ock

fåfom obrukeliga finnas i fenare Ikattebref ut-

dömda : fåfom vid Gtfe^ Hudkhvaät Vafa ock

Åbo.

5» 14» Tvifter åro upkomne vid Dom-
ftolarne » hvilkom deffe Uplåndningar borde

tiihöra: til ex» vid ikårgården i öfterbotten,

§ 1$. Uti måflar ock tnoras up i landet

finnas vrak af ftora fartyg ; fåfom utimäflan

ofvan for Fafa-^adf ät fidan af fafta landet,

§ i6» Man har funnit ankar i myror

längt up i landet ; fåfom wiå\feBacka i Bo-

hus-Lån, en mil frän fiön»
'

17* Muflel-ock fnecke-Ikal finnas up

i landet, pä bårg ock backar : fäfom i en backa

©nder Karahårget vid BaMo ock WeJJlanda fbken

i Bohus-Lån; til jo alnars hogd öfver Gotha-

€lf. Pä bårgen emellan Bohus~lån ock Dal til

70 alnars högd otver hafs-horizonten» Stora

backar fulla med främmande flags Muffellkal

jvid Uddevalla^ Sä finnas ock Oftron-fkal vid

bårgs-
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vid Kdfierd i Bohus-Lån»

18. Långt up i landet, dårman gråf-

vit i kårr ock mäiTar , har man funnit fiégrås;

fäfom i Laibelat tvånne mil ofvan om Vafa,

19» Hårutaf lynes vål klarligen , at

Vatnet fiunkit undan; men huru mycket det af-

tagit pä en vifftid, kan man af defle beråttel-

fer ej få noga inhemta» Det accuratcfta jag

här tils kunnat finna, år tagit af tvånne /kål-

ftenar, hvars högd ofver vatnet Herr Magift.

budmän i Gefle noga obferverat. Den ena ften

ftär pä hmjkars udd^ vid ön Jggm-, tre mil norr

om Gefle» Hår bodde fordom en bonde, utaf

ymnigt filkande kallad Kik-misy fom fångade

Ikålar på denne ftens kulla a , Tab» IL fig.

hvareft i förftone Ikålen, kunde klifva up , dä

hafvet var fvälftilt, i Umgt våder, ock ftodjåmt

med AB, Men fedan når vatnet i hans tid

blef mindre ock f6U til C z>, fl låg Ikålen på k
Ock efter då kullen a förhindrade Kik-NiU^ lom

kom frän 6n at flå harpon i ikålen , få brånde

hanutur ftenen hela ftycket ånda til d , ona

vinteren då vatnet gemenligen år lägaft; hvar-

C s til
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til ånnu fynes klart teken , ock defTutan af alJa

Rik-Nilfes efterkommande årintygat, Rik-Nil-

fes föiier köpte fedan denna ån af Cronan, ock

hafva fät derpå Skattebref af Konung 111. år

15^5 den 14 Martii. Ock om man lägger ihop

alla omftåndigheter , efter det Sboerne Pe^

timfon ock Eric Niffon vifte at berätta , fS har

ftenen blifvit brånd af fadren vid paflT zo år

forrån fonerne köpte <5n, nemU år 1565. Men
år 1 751 om fommaren , då vatnet var någor,

lunda vid fin medelmåttiga högd , fants h^s
horizontal-lijiean E F» vara 8 fot under C D»

fem vatnet fåledes fmnkit undan på 16% år»

$.10. Den andra ftenen, fomftår på et

ikår, vid namn Lbfgrund , nordoft om Gefle,

obferverades åriyji ftå xoi Geometriik tum
öfver vatnet , dä det berättades ät man /kutit

derpå fkälar for 50. är tilbaka , hvarafHutes at

haa är i68i ftät i vatubrynen»

$. ^U Påléftrafidanaf Böf»;}^4wAw,har
Herr Mag» Stenbeck mig med tåmmelig fåker-
het berättat , at vatnet på ao eller högft 24 år
utfallit 2 qvarter eller en fot. Grunden til

denna hans afmåtning år tagen af vlfla ftenar

i /kår-
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i fkårgSrden , fom för nSgon tid uti friikt

minne hos flera blifvit utmärkte ock namngif-

ne, af det at någon olycka på dem tilftött : til

exemp, uti hafsviken vid fafa-AV en ften, hvar-

pS för 40 år fedan flotte Borgaren Bulichs falt-

fartyg, ock fom den tiden var juft i vatubry*

nen, men ftår nu en aln öfver vatnet»

$22» pm man jåmnfårer alla deflaob-

fervationer med hvarandra , få finnes at hafs- ^

vatnet fiunkit pä ioo år efter

8 fot paiB%år(.%.i9.^ - - 47iGeom,tu}ti*

Qoi tumpå 50<lr(§.2o) - - 41

En fot på 20 år (§.2 \.) - -

Bt fot på 24. år (§.2 1.) - - 41I

At defla uträkningar åro fns emellan

nSgot fkilj^ktige , kommer föniåmligaft

deraf , at man kunnat felat någre år i ti-

den , ock defTutan horizontal-linien af hafvet

om fommaren > då det eljeft har fin ordinaira

ock medelmåttiga högd , kan ibland antingen

vara något högre eller lågre» Kan ock hända,

at hafvet pä lika tid intet altid fiunkerlikg myc-

%tt, Emedlertidfi^uUe jag tro, at et medium

af alla deffa afmåtningar fkal ej mycket gå ifrån

Öar
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fanningen > nåml. atpå loo ar hafsvatnet affdlit ^j?

Geom, tum ellerp qvarter , Jomgbr nårmaft en hal}

vårktwn om året,

23. Men pä det, at vära efterkom^

piande , måtte fä veta detta aftagandee

nogare, fä har Herr Mag. Rudmm, pä min an-

modan, iätit vid norra lidan af 6n Lbfgrund^ i

mil nordoft i hafvet belågen om Gefle , på en

ften, Svartbåtlen på vikén kallad , uthugga en

linea med ärtalet ijji ofvanfore, til hvilken

vatnct i hafvet då för tiden ftod.

24. I anledning af den fundna pro-

portion pä hafvets fiunkande, kan man forftä,

hvarfQre Norrlands-ftåderne måfte flytta efter

28 a 58 år, då vatnet fallit 13 a 26 tum , ock

klipporne , fom lägo i fegelfarten , ftigit få

mycket högre hvårföre klipporne an-

fenligit ftigit o^ver vatnet pä 40 a 50 år , el-

ler då vatnet fmnkit 18 a 22^ tum (§. 5 ): Hvar-

Före fiöar ock vikar blifvit åkrar ock ångar pä

58 a 60 år, då vatnet afcagiti? 327 tum (§.8,9.)

tock få vidare,

15, Med denna uträkningen , fom år

tagen af vatnets afFall i öfterfiön , tyckes ock
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tåmmeligen vål komma 6fverens, hvad Ibm år

obferverat vid vefterhafvet i Bohus-Lån, Ty
de gamle Lofarne , fade at i deras ungdon^

vatiiet på klipporne ftåt en god aln lä^re{§ai.y

Gudmund/karet ) fom nu år 6 qvarter öfver vat-

net , ftät vid vatubrynen (§ 6. Diupet i fe-

gelleden blifvitafot grundare c§.4), Dår vatnet

ftät til knå eller fiiartm aln h6gt , kunna de

nu gå torrlkodda ( lo.) Men 2 fots fiunkan-

de fodrar 45 år, ock 5 fot 66; hvårföre Lofar-

ne» hvars ålder var emellan 60 ock 8? är, kun-

(3e rätteligen fågia det fkedt i deras ungdom,,

då de varit 15 a 17 års golfar ( 5-

)

§» 26* Orfaken til detta vatnets aftagan-^

* de, kan gifvas på tvåiine fått. Man vet at utur

hafvet går continuerligeji up en hop med dun-

fter , hvilka fedan /kocka fig tilfammans til

moln ; hvaraf en del uti regn dryper ner i

hafvet, en del åter ftannar vid bårgen, ockge-

nom ftora flödarjåmvål rinner tilbakas i fiön*

men det regnet, fom vatnar jorden ock föror,

fakar växten af alla trån ock örter, kommer ej

altfammans igen til hafvet , utan blir quar i

Växte Ine 9 ock fe^an tillika med dem, tor hän-

da,
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da , förvandlas genom förrutnelfe til fvartmyl-

la. Hår af fluter UirMvton at den folida eller

torra delen af jorden altid tiltager , men den
fluida, eller våtfkan, contijmerligen förminfkas

ock orafider fkulle aldeles blifya utorkad,om icke

Cometerne ibland, med fit nåra annalkande til

vårjordjlkullegenom fina dunfter det årfåta ock

upfylla.Såledés fkulle hafvet til fin högdgenom
iitdunftningar förlora ärlig, enhalftum vidpafll

J. 17. Det andra fåttet at uttyda hafvets

undanfiunkande, tyckes ej vara få orimligit,ora

man inbillar fig, med vär lårda Hierm, at uti|hafs-

botten åro et eller flera häl, hvarigenom vatnet

(ilar figfmäningom neder uti jordenes afgrund»

§* 28» Hvilkendera af defle meningar år

den råtta, kan man ej vifst fluta , i brift aftii^

råckeliga obfervationer, fom bora anftållasvid

alla haf på jorden , ock det , kanlke på nägre

hundrade år, Tör ock hånda, at bägge defle

orfaker tilfammans, hafva rum. Derföre år det

ock fvårt at fågia , om hafvets hogd i fordna

tider tagit af, eller hådan eftar fkal förmin/kas,

i famraa proportion, emot vifla år, fom det nu

befinnesgöra. Ock kan denna proportion, för

mån-



tnangahanda orfaker, blifva fkiljaktig ifrtn den

ena tiden til den andra: nåmlutaf hafvets oli-

ka iitdunfthing : växternas olika myckenhet

;

torra landets olika vidd ock upodlande : vat-

nets olika tryckning, i anfeende til hafvets oli-

ka diup : hålens olika myckenhet ock ftorlek

Uti hafsbotten ; hafvets olika figur med mera»

29, Emedlertid kan man finna, afföl-

jande uträkning, hafvets alFall för vifla år, om

man häller före, det altid behälla fampia propor.

tion, fom det nu har i vår tid.
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30. Om man hade fig bekant, hår i

Sverige, de förnårafta orters hogd öfver hafs-

horizonten) fom lutteligen kunde fke, om våra

Landtmåtare voro förfedde med et afvågningS

inftrument; fä fkulle man vara i ftänd, at fågia

efter denna uträkningen, hvilka orter i fordna

tider ftåt under vatten, ock huru vär Geogra-

phie fet ut til ex, for tvätufend år tilbakas, då

vatnet ftod 45 alnar högre , ock Pjtbeas frän

hiarfei^le fages befökt denna orten. Man fkul-

le, kan hånda, då ej hälla för fä orimligit en

ftor del , fom finnes hos de gamla utlåadlka

Geographi, ock uti våra SAgor, om detta landets

fituation. Man IkuUé finna Botni/ka D/Af» for-

dom gåt närmare til hr>/ta hafvet , ock at man
kunnat gä liöledes genom Ulo-Eif ooktråfliy til

hvita bafvet vid Kemi ; fä at intet allenaft Scan-

dinavien varit en ö , utan ock , at defsfådr4

M beftät af mindre öar. Ja at Målaren i ford-

na tider gät högre up med fina ftrander » få at

man ef behöfver tiiikrifva hans fallande, den

grafven, fom st, oiof^ges hafvagiordt vid/5-

^er-Jlufi Stockholm 5 €fter Mälaren dä redan

ftod til lika högd med öfter-fiön, ock utan får-

deles fall, hade lin comraunication med hafvet

vid



vid Norrjluf: -at förtiga , det i St, Olofs tid , dä

Målaren ftod 1 6 alnar högre , var en fegelled

frän Upfala Före
,
genom Soknarne Danmark ock

^a^ga (kmt Vidare g^nom Rojhgen til öfter-

fiön»

§. 5U Ock emedan det berålrtas , ac ofta

3 mil up i landet frän hafvet, finnas ankar

,

fkepsvrak, ock andra feglations-teken , fåfom

pä barget i mäfan i Storkyro , famt uppS et

bårg i Pyhåjold i ofterbotten; fä vore våi om i

tynnerhet fädana ftållens högd blefvo afvågde

öfver hafvet , efter man då nogare kunde fä

veta, huru långe Sverige varit bebodt»

§, 52» Vil man äter fe hvad påfolgd det-

ta hafvets aftall kunde hafva i framtiden , fä

mätte Sveriges grånfor contmuerligen vid

ftranderne utvidgas , mer eller mindre, alt

fom föbotten år diupare eller grundare. Man f

har exempel, at ftranderne landats på fomliga

Hållen en hårdingsvåg på 100 år* V ära fl^år-

gärdar mätte blifva alt mera upfylde med öar

ock klippor ; fä at Lofarne böra åtminftone

hvart 2t:de är, måta diupet af fegel-leflerne,

ock intet lita pä det deras förfåder giordt*

D And-

I
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utliunka , hvilket om det altid ginge efter f6-

foregående utråkaing , /kulle Ike vid pafT tre-

a fyratufende år hår efter : emedan enligit Jo*

tan Manfom fiUok , farvatnet i öfterfiön fållan

år diupare ån 20 a 50 famnar»

Svar på den 3 Frågan iAndra Quarta-

let for år 1739. l ä hvad fått denSåd , löm in-

tet år Ritorr, i mänga år må kunna agtas,

utan at taga nägot men ock Ikada?
Af

Pexter Kalm.

T Ttaf Herr Knut Bildt pä Morlanda i Bo-

hus-Lån blef jag anmodad» at pä deD

vagnar låmna KongU Vetenlkaps A-

cademien Svar pä ofvannåmde fråga , nemlig»

På hvad fått den Såd, fom intet år Ritorr , i

mänga år mä kunna agtas , utan at taga nägoc

men ock fkada ? Bemålte Herre har , 1 äfom

en ftark Hushållare , i mänga är med énH^ieligit

nöge ock fördel lårfékt det famma , fä at han

med tryggo kan forviffa hvar ock en om defs

Sä fnart man trofkat Rågen, käftar man

ej , eller rånfar den famma , utan tager hela

Åndteligen fkuUe med tiden hela (jfler-fshtt

riktighet. Såttet år fädant t
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dfofTati , både fielfva RSgen ock defs ägnar,

lägger altrammans uti Sådes - låren > ock låter

11 liggat» Kår Rägen (aluti<a tär ligga i fina

agnar , kan han forvaras i många år , utan at

tJga nägot men eller Ikada : man behéfver ej

heller vånda honom > emedan han hvarken ör-

nar eller brinner ihop.

Ofvannåmde Herre har, fom fagt år, fietf

forfökt detta ätlkilliga refor , ock aldrig

mårckt, at räg tagit nägon fkada ; ån mera»

Han har brukat famma Räg til utfå.ie , fedaft

han legat ^ , 4 ock flera är , ock åndå ej annat

funnit , ån at altfammans grodc ock fågnac

honom med en ymnig ikérd» Rågen år hvar-

med han detta forfokc : Om ock kornet på fam-

ma fåct kunde fårvaras , vifte han ej at fågia^

emedan han ej giordt nägra prof dermed.

Sluteligen mårckes, detHerr Bildt, åfveii

fom andra uti Bohus • Lån, ej brukar Rijor,

utan dä iåden år torkad pä äkren, tores den in uti

Läder ; men fåden mäfte likvift vara vål tot-

kad pä Ikeren*

Dl AND.
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And. Celsii

Utdrag af de MateorologijQ<:a Obfervationer
fom åro hallne i Upfala är 1742.

1 . Barometerns flor/la ock min/la hbgd nti

hvarje månad.

Tum tiondl

Jan. d. ikl3^e,m.2^,73, SO. r.Mulit

1
5- — 3 e.ra, 24. 76. S. 2. Regikiktigt.

Febr. 27—3 cm. 26.02. N. i. Klart.

7— 8 f.m.24.66. NNV. 3.Sn6aktigt.

Mart. i--i24m.n*2f.90. NNO. i.Klait.

8 — iie.m.24.8r. VSV. 4. klart.

April 29— 3ie.m.25'.32. S. i. Stro-moln.

6— I le.m.zfag* ^-O. 3. Dimbogt.

. Maj. II— iie.m2^t92^ ONO. i. N ärtan klart^

if—7 f.m*24.84. VNV. 2. Snö. l

Jun. 2—7 f.m.*2f.i8. V. 2, klart.
|

14— ö^f.m.if.i^. N. 3. Regn.

Jul. ?i -7 £m.2f78. V. I. klart. ^

ly— 6l£m.2ya V> o. Dimbogt. *

Aug^ I — 7 £m.25'.87* N. 2.Naftanklart.

24-- 4 e.m.27*i6. VSV. o.Strömioln.

Sept. 17— 7 f.m.2f,9i. NV. o. klart.

10— 7 f5m.24.92. VSV, o. Mårtmulit.

Od:ob. 19-4 e.m.25.07v VNV. klart

24— io£m.244j-, V. 3. nåftanklart

Nov. 17— 10fm.2f.90. NNO. I. klart.

3—7 la11.24.7u S. I. mulit.

Dec. 14—7 £m.26.o8* O^ i. fiiö-moln^

3o--3^e.m.i4>y4. SV. 2. ftro-mohu
Medierna hogden— 2^.27.

Årliga ändringen — 1*6 3.

2 The$--
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1. Theometerns ftbrfta ock minfla högd

Jan. dio kl

27
Febr 9

mm

Mart. ö

10

April* I

30
Maj.

te

Jun.

27
Jul. if

31 •a

Aug. 31

21

Sept. 24

S

29
II

Kov.

3

Dec. 18

30

/ hvarje manad.

Grad.
r tv» t /^n r\

3|e.m. 62,1. SSV. 4. Likaledes.

7if. m. 98,3. V. o. klart.

8 £m. SSV. c.Mulit.

7i f. m. 1 00, 6. N. I . nåftan klart.

3 e. ra. 57,8. V. i.måftklart.

7 £ m. 78,0. NV. z.klart.

3|e. m. 42,2. S\L 3.ftrö-moK

7i £ m. 70, 7. NNV. 2. lika i ä.

4 e. ni. T 8, o. V. i. klart.

7 Em. ff,o. NNV.3.mulit.

4^e. m. 13,0. S. 1. klart.

6i f. m. 48, 4. V. o. dimbogt.

4 e. m. 23,0. V. a.klart.

7 f.m. 68,8. N. I. klart.

4ie.m. 30,3. SV. i.nåltanklart.

7 f.m. 74,3. N. o. klart.

4 cm. 40,3. S. o.halfmulit.

10 f.m. 8^,o. V. o.nåftanklart.

4 cm. 43, u SV. 2.ftro-moln.

7i f. m. 9^,o. NNV. I. likaledes.

4 cm. J8,f* S- I. likaledes.

10 £m. 9^, 2. V. o.Håft.mulit.

Medlerftehögden - 5" 7, T*

Årliga ändringen - 89,0.

3. Hågns
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3. Kågns 0ckfmålt Snås hb^d bfver horrmtenM
i hvarje mhnad-

*
Toll.Dec*

Jan. -2,o43,
iFcbr. -0.72(5,

p

Mart. -o. 88^. I
April. - 1. 178. I
Maj. -0.874. I
Jun. - 1. 319. I
Jul -2. 2 10. "

Aug. - 1, 178,

Scpt. - 2. 371.

Oclob. - 1, 01^,

Nov. -1.341, ^
Dec. -o, 7f8*

Hela årets högd- if.

4, Luftem he/kaffenbet r ^c,

Jan. Mulit med regn ock fnoglopp. d. 141?. 4. d. if
i'5'V3, d.23.s4 ock 2T ^V. 3. d. s^. 31. ViV^

3. d. 27. 28. i9. d. j 3- gärd omkring mäi

oen d. !5Q, gick all fnön bort af ftarktT6vyde&.

4, 22. 24. 29. 30. 31, Norrfken.

Febr. Maftadelen af mSnaden mulna ock oftadigk

dagarmed nedcrbdrd. d, 6,iSiS'0.3.d.7.NNY.

3, d.22.N0. 3, d.4. if, 2f.2é,Norr{ken.

Martt Förfta hälften af mSnaden mulna ock klara

dagar til ikiftes j men fedan måftadels mulit

^ d,i,NN0.3.d,2.vSlS'V.3,d.8.9.NV.4.d. 11.26»

V* 3-
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: V.3.d.itf,N0.5.d.2i.22.3i.N.3.d,i.^8.i4'

i^.Norrflsen,

April Mulit ock regnaktigt, d. 7. 8. ^50. 3. d. 9.0 ^O-

3,d.i6.N.3*d.i7.30.SV.3. d.i9»28. NNV.3-

d»23.S«3. d.3f,NN0.3» d.27»0.3.d.i2.i^.

Norrflken,

Maj, Oftadigt ock kalt vader. d. 1.4. 7- NNV. 3. d.

52.
3,z5.NV,3.d.4'NN0.3.d.9.N0.3. d.ii.

ONO. 3.d.2« I3.I^2I^2.23.V. 3,d, i9.iS'.3.d.

8^.N« 3» d, 30.Tordön. d.2:7*begyntelöfvenat

fpricka utpäEkeniObfervatoriiTrägård, d.29.

begynte råg-axen forft at fynas.

Jun. I bcgyrmelfe regn ock vackert vader tilfkiftes \

men mot flutet måftedels [vackert ock varmt

vaden d. 5-. 1 3. 1 N, 3. d. 6»NNV,3» d. 2, 3.¥,3.

d. 9.TordQn raedregnto.

Jul Regnaktigt ocfe fållan rått klart vader. d. 20.^.

3. d. I, f,i4.22« Tordön med regnfkur. d 4.

dunder ock blixt Utaf det mykna rågnet kun-

de man intet berga ho på fumpjga ock läglånta

orter, d, 3o.NQrr(ken»

Aug. Mulit ockklarttilfliiftes.d.a.N. 3.Vådrenblå-

fa måft från Norra fidan men ej ftarkt, d, 1,2» .

i^'. 17. i9,20 2l.i7.Norr{ken.

iSfept.
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Sep. Mycket oftadig himmel d. 22. SSV, 3. d. 8* I2.

14. 1 f. 16.17.20. iS.aj.Norrften,

Odob. Mdftedels rawlit ock dimbogt vader d.2j»

Vi'V.3.d.24. 28 V.3.d 28.VNV. 3.^11.14.

I f. 1(5. 17. 1 8 20. Norrfken.

Nov. Mulen ock fiiöaktig väderlek, d. 16. NNO^ 3.

d.7, 8- Norrfken.

Dec. Idolen fyntes måft emellan molnen, d. 3.22. V,

3, d. 28. 30. SSY, 3. dito. Regn. d. 6, 8. 22,

Norrfken.

Rön omtåkta Sådes-håfior, grun-
dade pä ftenar*

Ingifvh

Af .

Iacob Hesselilis.

Jbland de ätlkilliga i Laftdsorterna bruke-

lige maner, at torcka vär-fåden, har jag

icke funnit nägot fåkrare ock båttre , at i

läagfam våta, fä fm fud olkadd inbärgad , ån

tned håfiande.

De håfior fom ofver alt hår i Bårgflagen

brukas , åro fpm oftaft befvårlige ock kunna

låttel, med fåden kaftas öfver anda* Hvilken

fvår-
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Mvhet kommer dåraf, at antingen blifver jor-

den af mycket rågn fl upblodt , at ftolparna

hafva ingen; ftjrka at ftå i jorden emot vä-

dret , då fioderne rant ner i jorden ock flåpt

ffcolparna; eller ock deraf, at en enda pinna har

bruftit af undan roan , fom med fin tyngd ock

iräa fåden fallit pä den underliggande, hvilken

ock af fin häftiga dubla tyngd mäfte ge% ock

få i haft alla de andra i ordning, alt ner til bot-

nen.
5

At förekomma en fSdan fvSrhet , låt jag"

för 3 år fedan på mit hemman til prof, pS fte-

nar timra en håfia af lo golf ock lo roor eller

.

ftadiga ftånger i hvart golf, päfädant fått, fom

denne korta håfian af 3 ne golf Tab»I» fig, 2^

utyifar»

Håfian låt jag genom 4 karlar pä a: ne da-

gar g<ira på följande fått : af de iz framförda

långa timmerftåckar (fom ei mer behöfdestil

fädan håfia af 10 gålf) höggs 1 1 ftycken kub_

bar a 6i aln långa , dem jag låtfiögia ock tomta

tvårt för hvar ock en på 3ne ftenar , alla i en

jåmn ordning, 8 alnar emellan hvar* (lit.a,)

D 5 Åf-
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Åfvan uppå alla defTa ii tvårklabbär , la-

des en ftäck-iångd (Ut* b.) af 5 timmerftäckar

med hvar andras ånda ihopknåpta , fom hög-

ges neder uti de underliggande tvurklabbar,

3 alnar af ftåcklångden lämnades på bägge än-

dar utom håffian,dermotftöden kunde få rum.(c)

Sedan låt jag klyfva 6 ft. kabbar, åfven af

6i aln långa til 1 1 ftolpar , fom fiögdes på bäg-

ge fidor ; med yxan höggs jämväl lo aflånga

häl mitt igenom dem , half aln emellan hvart

häl, der ftångerna fkulle fåftasock mötas : ock

pä bagge deras ändar hogges fädana tappar

,

fom fig* 5 utvifar»

Defle ftolpar rcftes fedan rått upp , hvar

ock en mitt öfver korflet der tvårklabbarna lå-

go , ock fäacktes där ner öfver ftocklångden,

ock pä bägge fidor fäftades me^ felthakar ; ock

fattes fä ftängren, fom voro 8i aln länga, in i

hålen utför hela häfian, at den ena ftångändan

låg på den andras ända, i de aflånga hålen, ock

kilades väl faft, at de ej kommo at runka. Vid

hvar ftolpa fattes fedan ane ftareka ftöd , grof-

va fom takved-ftäckar, fom högges in, få väl

i jindan på'tvärklabben, fom åfvan til på ftolpen»
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ock fåftades bågge åadarna af flödet med fålt-

hakar* (d)

öfverft pS ftolparna fånktes ner en tiock

roa, til en huf eller tak , hela håfian utföre,

hvarpå fpikades faft fmä tvårfläar, dårä et ån-

kelt bråde låogsefter {kulle ligga , på hvardera

fidan, fluttom håiian, fom friar de 6fverfta fä-

desbanden ifrån rågn, (e)

Hela ftåcklangden, med alla tvårklabbarna,

låt jag fedan, i folenes ftarkefta hetta, val tiåra

ockbecka.

Når jag vil nu låta låggia op fåden pr fa-

dan håfia, fä bredes ut en 8 alnars grofvåf, fom
'

råcker vål eniellan bågge ftolparna, af 5ne vådar

bred, dir håft ock kårra kores på, dår ftår man
ock bryter hvart band , fom intet år tiockare

bundit, ån det kan bögias emot bröftet? ock

får vål rum emellan roorna, ock lågges få im^

merfort med axåndan St fig emot Solen. Forft

på de nederfta roorna, fä långt up fom karlen

kan pä marken ftå ock råcka up 5 fedan går

dringen up på håfian, Ol lått fom pä ftadiga

trappor
^ rider gren/le , ock tar emot banden

af
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af en annan, ock fyller (a de ofriga, alt up un-

der takbrådet. Så fnart et golf år fylt, flyttesr

medunderbredan til det andra golfvet ock fort-

fares pä famma vis, tils hela håfian blifvit full

fatt,
•

På en fådan håfia af 10 golf ock 10 roor i

hvart golf, kan riktigt 50 ftora vagnar, fulla

med rå fåd , fä rum» ^mit

Denna min håfia, hafver nu på ?die året,

med mit ftora någe gått riktigt genom litt

prof: förft emot et få grufveligit ftarkt ftorm-

våder, fom iört bortt takvedftäckarna af taken^

ock flagit kull andra håfior, men denne ftodmed

fåden pä lig orörlig : Det andra profvet var

,

at ehuru det ftadigt rågnade forleden höftas

,

fä hade jag härigenom , alfemit korn både tor-

kadt ock tröfl<:adt , når andras kornlnefar fto^

do ånnu , med deras ångflan , lugnvåta ute i

rågnet, på deras blöta åkrar.

Om jag kunde , Ikulie jag råda hvar ock

en Hushållare ock Landtman, at ikafta lig vid

lui kornlada en fådan håfia, ock ingalunda för-

£åta et i fä många niäl nyttigt ock bätande ma-

ner.



nen De förmåner, fom man härvid hafver,

uro följande:

I. Det mä ragna ock blåfa huru det

viJ , fä kan omögel, en Tådan hulia fara kulll

Den ena roan, med fina band , ar den andraj

tak : Vädret fpelar igenom oc^ torkar fåden,

men rågnet kan icke flå in i håfian , utan rin-

ner af, för de hängande bandens Ikuid pä bag-

ge fidor.

a» Gär det fortare, at käfta fåden pS en

fådanhåiia,anmedfnefandeock andra haiior,(om

årlig, flås ut ock tagas bortt , men denne ftår

qvar, fom hon ftår, både viJ2ter ock fommar*

3. Fär jag ftraxt åkeren afbårgad fS en

haft, ock fär ftraxt, om man vil, bedynna på

atböftplögia.

4.Smäias ingen fåd borft pä åkcren,fom det

(ker mycket med fnefande, hvilket fynes nog,

fedan, afde gröna fådesfiåckar, fom bllfva efter,

dar fnefar har ftått , iitan alt (målet hår , fä

Val ds , når fåden iågges op , fom då uår fåden

tages ner, faller på den utbredda våfven.

5. Blifver fåden ganika (kön ock koftelig',

cnåralla axen fä fä fritt, hångia i folenes hetta

ar
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at torkas* Af foltorckad fåd, blifver ju dethvi-

tafte raiol, /kånafte malt ock båfta utfåde, ock

kan en fådan fåd i ftora lårar ihoplåggas, utan

fara at blifva dunken» (

6* Hafver man fin fåd pä et flålle brede-

vid gärden for ögonen, ock behåfver ej frukta,

at bofkapen gör hånne någon Ikada, fom når

hon IkuUe flä, ute pä åkeren, i alla tåkter kring-

fnefad,

7, År fåden mycket friare ifrån mofT ock

mullvadar op i hogden, ån neder pä åkern* Åf-

ven ock friare från de fmä foglarna , fom iåg-

ga fig på fnefapna , håift om man vil refa up

,

mitt ofver håfian, en fogelfl^ramla,

8. Tager håfian intet, förutan grundfte-

nsrne , bort något land lör mig, utan jag får

likafult flå under håfian, emedan hon flår I aln

up ifrån mareken*

Behöfver man ej frukta, at fåden pä fä-

dan håfia fkal taga någon fkada, utan man år

få låker om hånne , fom man hade hånne re-

dan i ladan* Om då all fåden ei får rum på en

gång i ladan, fä kan låden på fomlige gälf våi
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fitta ute, få långe orörd, tils det blifvit undan-

trofkat ock det blifvit rum i ladan.

10. Om en o/kurin mogen fad bltfvit af

rågnet nederflagen, oek man fruktar, at den af

det längfama rågnet fkal taganägon Ikada, kan

man den i rågnvådret uplkåra , binda tilfam-

mans , f6ra til håfian ock löfa aliénaft up ban-

den. Dä fkal efter några få timar, alt vatnet

vara utur halmen, ock fåden efter 8 dagars tid,

blifva hel torr til trofkning. •

1 1. Är håfiefåden emot all annor fäd

,

ganfl<.alått-tröikad, ock halmen, emot all an^

norvärhalm, mycket fl^ön ock våifmakandeför

bofkapen.

De gode Hushållare , fom behofva kofta

på en (ädan ftorré eller mindre, högre eJleriå-

gre håfia, böra noga obfervera följande.

I. At ftolparne ej blifva högre eller län-

gre ån lielfva tvår klabbarna.

1. At håfian ftålles vid ladan på et flått

ock yppit fålt , håift ifrån öfter til våfter , at

liordanvådret får biåfa genom ftubbåndan

ock middags - fölen fpela på axåndan.
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9» At alla ftolpar ock ftod fäftas vål med
fålthakar fig. 4,

4, Pä nederfte ftåcklångden
,
läggas inga

rena band, fom brytas , utan dår kunna rafs-

kuddar ligga»

Någre Rön ock Anmårkningar angå-
ende Roft-röken i Falun.

Af

lOH. JöROVALLIUS.

U

Rofi- råken vid ftora Kopparberget, år i

Sverige allmånt bekant , ock de fiåfle

defs ågenikaper aro fna?t ingora i or-

ten okunnige* Han kallas ock SvAfvd-rhk i aa-.|

ledning af lukten, ock det icke utan orlakjfomj

af följande anmårkning N. 5, kan inhemtasJ

Den fom vet hvad rofte år , forftår ock hvadan

Roft-roken fäte fit namn ; han har förnåmii-

gaft fit urfprung zHkdlrofiarm^ Våndroftarna bi-

draga ock nägot der til ; hviikas rök , faftån

den ej år få ömnig, dock kånnes mycket Ikar-

pare ock fvårare för bröftet» Hjtte-roken ock

0rufpe-damhet böra ej heller utflutas, ehuru det

de göra til laken, intet år fä fårdeles mycket

tii



1743* Jäi^' f^^br. Mart. 65

til räknandes. Om denneRoft-röken harjag nå-

got velat uptekna ock meddela , emedan jag

häller f6re , at intet alt år til föraktandes ,

hvad almånt kan vara ock ringa fynes.

2. Roft-röken går mycket vidiöftigt om-

kring i orten , få at teken dår til eller lukten

däraf , når luften år tung nog ock vådret få

ligger, kan kannas hela 6 eller 8 mil vågs bort

ock långre. Men når lungtock dimbogt vader år,

fårdeles héft ock vinter, få ftadnar röken

,

at man i ftaden ock hårmaft omkring , ofta

knapt kan fe handen om liufa dagen , mindre

vågleda fig, utan pä de kåndafte flållengårvil-

fe,. Låttnar luften ånnu fedan ock vådret be-

gynner fakta bläfa , fä kan mari i torn , i natt-

ftugor ock pS höga ftållen fe Roft-röken , med

dimban blandad , fom den aldratiockefta moln-

vägg, dtifva under fig» Ock omvintrenftråc^

ker fig ofta en tiock med dimba förmångd rök

vida ut frän ftaden, fä at icke fållan vågen öf-

Ver , hela fiön Run , fom år vid 2 mil läng, blif-

ver öfåker ock farlig»

1

3» Invånarena Ikylla Roft-röken före, at

han förökar kölden om viixtren ock värman

t. om
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om fommaren ; hvilket ock endels år fan t» Ty
hvad kölden angSr, få mäfte den tilvåxa i den

män, fom Roft-råkens tiocklek , kanafbryta

ock förlkingra folftrålarna ; hvilket åfVen får-

farenheten hur vifar. Men efter kan/len blir

ånnu kölden få vida Itarkare , fom roftröken

beiSr af folidare delar ån luften , hvilka for-

denfkul mera kold på en gårg meddela åfven-

fom i lika grad af köld etjårn kånnes kallare ån

en fiåder eller et ftycke tråd» Kan altfil deras

mening, fom tala om köldgörande falt; hår af

icke fä något ftöd. Om den i roftröken varande

fvafvellyrans flickande gör något til fåken , at

kölden kånnes hvaflare, lemnar jag dår hån,

Hvad värman äter vidkommer , år det

vål vift, at den ibland uti roft-röken kånnes

odrågeligare , ån pä de ftåilen omkring , dår

luften kommer at vara fri» Men fö kan icke

deffmindre intet fågias , at den abfolute år ö-

kad, efter Thermometeren nekar dår til; dock

år det oftridigt , at roft-röken gör refpiratio-

nen befvårligare , få at det koftar mera på at:

rörafig, fårdeles om hetafte fommaren; DIf

ock röken, når värman varit tilråckelig at vål

op-



1743- J^ii- Febr. Mart. 67
ophetta honom , m3fte, fSfom^tiOGkare ån luf-

ten , åfven ftarkare aiBciera kånflen» Likfom

dofvarrat år, når luften om fommären år full

af ångor, ock likfom hettan tyckes blifva for-

ökad då man fiår bad på en baftugu-ugn.

4» Omkring 'kall-roftarna, påettåmme-
ligit ftycke bort ät, lämnar röken dårhan ftry*

ker fram et ömnigt hvltt miöl eller damb på
marken, når torr våderlek år , ock en fetaktig

färg-fkiftande hinna pä vatnet » men pä långre

håll, ock fedan röken fullkomligen kallnat , Qi

lemnar han ej vidare något Ikonligit damb el-

ler hinna etter fig. Detta dambet år en hvit-

calcinerad vi<äriol , fom något litet koppar,

men måftadelen jårn håller ; dock ånnu med
mycket fvafvel blandad ; hvilket pS hinnan
mårkes fom aldralåttaft , då viöriolen i vat*

net blifvit oplöft, Hvarfore ock i fynnerhet

når regn faller, ock den glödande kiefens vi-

Äriolefcering därigenom ökas , en blandning

af viäriol, rödfårga ock fvafvel i ömnoghet
kring kallroftarna flyter, hvaraf det renafte i-

bland famlas, under namn af koppar-rök, ock
brukas af Skomakare ©ck andra, i ftållet för vi-

E » ari-



68 1743- J^^- Febr. Mart.

örioU Når fnio ligger någon tid på marken

,

få fvartnar den efter handen et ftyckeopife?*^/

roftarna ock vifar, når han fmåltes oék beh&-

rigen underfökes ,
prof af både koppar ock

jårn-viäriol ock något fvafveU Af alt detta

kan mårkias, at någon koppar redan vid fielf-

va kallroftningen flyger bort ; hvilket ock fe-

dan ytterligare under den folgiande fmåltnings

ock roftnings proceflen fker. i

5» Roft -röken beftår af alla dej äm-

nen , fom igenom den hår brukeliga elds-

graden kunna göras flygtige , utur alla de

malm -arter , fom vid koppar- tilvårkningen

anvåndas» Malmerne i Falu grufva åro idelkies

Fjrites i gul favus , den hos ofs vanligen f å»

kallade kopparmalmen; blekgul, fuhflavus^ eller

fvavelkies, hvilken med den förra blandad gör

den vanliga blötmalmen; Lefverflag,/«/z/a/jöfA

Tenbet , Uvidus^ En hel liusblek kies , fdflaws

Mbicam , fom delTutan år mycket rar hår i gruf-%

van, ock en jårnfårgad , Uvido-ferreus , den

Bårgsmånnerne kalla förkaftas bågge

ock komma aldrig i roften. Andre mineralier

finnas ock i grufvan, fom til exempel. Gaiem^

glänts,
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glänts, Vetroieum^ bargolja &c. Af den förra

kommer åfven ibland nägot , at , jåmte den

andra malmen, fölgia proceflen igenom; men

aldrig något af den fednare, hvilken pä k6pet

år ganfka iällfynt. Afvannåmde brukeligekies-

arter innehSlla nu allafamman fvafvel ock

jårn, mänge dårjåmte koppar, fomlige på kö-

pet nägon arfenik, ock vid en eller annan fol-

ger ibland , dock fållan , litet antimonialifkt

våfende med. At fvaflet , A^feniken ock anti-

monium i elden äro flygtige ock forbrånnelige

vet hvar ock en ;
' Svaflet år det måfta fora i

kiefen fä ock i röken; Arfeniken kan intet myc-

ket fkönjas; finnes altfå i deffa malm - arter

långt mindre, i proportion emot fvaflet, ån i

Quekne grufva i Norrige, dår röken utan /kons-

mäl dödar, ehuru dock fögo andre malmarter

dår vanka ån gul ock blek-gul kies , fyrites fla^

z*»/ö'/«^/4'&«j, elleHLöckens grufva dår fam-

maftådes , hvareft rökien har en mårkelig ar-

fenicalifk ftank med fig* Men hvad det tridie

flygtige åmnet vidkommer, få årdetfä litetock

få rart , at man i röken öfverhufvud icke det

ringafte kan räkna dårpå. Kopparen ock jårnet

åro val beftåndige metaller i dock göres akid
E 5 ni-
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n^gon del af dem i elden flygtig, fårdeles nar

de med flygtige, eller fä kallade rofvande mi-

neralier åro i iålllkap. Men , ehuru få vål el-

den ock kolens phitogiflon , fom fvaflets fyra

ock fetma poUtiliferA ^ loflTa ock afföra en hop

fina grand af metallen , fom i kiefen funnits >

fä föras de dock icke mycket långt omkring,

utan falla ned , fä fnart all våtfkan förfvunnit

ock hettan aldeles återvåndt ; undantagno om
någon liten del dåraf aldeles blifvit voUtilife^

rad igenom törbindelfe med phiogifto carh-

mm Ö* fulphuris ; hvarpå jag vid detta tilfållet

intet får göra reflexion^ Uti dea bara ock o-

fruktfamma jorden hår omkring, har jag fér-

denikul funnit tecken tilfvafvelfyra, ock ftun-

dom, ifyimerhet nårmare omkring roftarna|

j^rn ock litet koppar. Af alt detta fluter jag

allenaft , at all rökens kraft ock vårkan i ge-

men, af fvafvel ock viåriol-fyran fårnåmligaft:

ock fnart allena depe»dera måfte.

6. All den vårkan fom fvatvcl ock vi<flri-

ol-damb eljes vifar pä metallerne, kan man åf-

ven hår röna. Kopparen^ fom ej år idagligit

bruk , fvartnar ock ergas, når våt/ka kommer

dår til } koppartaken på kyrkiorue blifva på korj
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tid hel gröna af erg. Alt Jåm, fom i fria luf-

ten ock obrukadt lemnas, roftas på en kort tid

x)vanligen, fä at fenfter tenar ock fpikar, inom

5 eller 6 är» blifva förderfvade ock fnart alde-

les afroft förtärde. Mejf/tng fvartnar fiiart ock

ergas, når våtfka tilkommer , efterhandea li-

kafom kopparen» Te» fom obrukadt ftår, mul-

nar åfven ock fvartnar» Altfilfver , fom dage-

ligen icke brukas, fvartnat inom nSgra dagar^

om det ån aldrig fä vål gömes ock inveklas,

^enfter-hly fvartnar intet allenaft, utan ock tåres

fnarare ån annorftådes , ock flår hår på långt,

når intet få långe emot^

7. GUfet i fenftren blifver på kort tid

dunkelt ock blått , få at man det efomoftaft

med torr biörkalka plågar ren/kura. Potafkan

fyncs hår ock fnarare taga båcika ock fyra åt

fig, ån på andra orter»

8» Vegetabilierne röna i fynnerhet roft-

rökens vårkan. De frilkafte blad i trägårdarna,

fårdeles emot hus eller plank , eller på de ftåL

len , dår röken båll kan ftadna , blifva , når

han ftiger til , pä en kort tid likafom genom-
bråada, bleknade ock förfallne; åfven fom når

E 4 den

\
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den ftarkafté froftnat varit. Når jorden ligger

obrukad eller ogodd , fS förfvinner gråsvalleii

öck fvartrayllan efter hand , lä afc efter ro , 10

éller högft 3 o är, intet tecken dår til finnes qvar.

Hvårföre ock nårmaft otokring grufvafi , icke
|

et gråsftrS eller det ringafte lVai*tmylla , år tilI

finnandes; något längre bort , växa några tråal

ock bu/kär; men af örter fynes ^»//><?^r»»^, kräk-

ris, måft förakta denna fiendéh j Hvaremot

fiiai-t pS eh half mils vidd altbmkring , knäpt

nägon måile
f)ä ftenarna är Hl finnande» Hvar-|

fore ock jorden hår i negden, måfte hvart fier-l

de eller ätminftone hvaft femte är gödas > öm
hon /kal bära gräs ock fåd» . Tor likyål hända,

at den ftore vattiifloden,fom år 1665 omjagFHlt,^

minnes, hårftådesigenom ftarkt ikjfall upkpni'-

iuiit, hvilken ock höga flaggvarp igenombrutit

famt hus omftört , mycket til fvartmyllans!

bortlköljande åfven bidragit» Imedelcid fer

man likväl , det fom mångfaldige andre rön åf-

ven intyga , at fvafvel-eller vi<ftriol-lyran är

emot vegetdilkrne bland alla] faltarter den fi^

éndteligafte» Intet kan jag fägia at fvartmyl*

lan igenom roft-röken förtäres , fom folket \

örten talar j utan , när den ej får genom
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ptatiUers ^ik^^ någon tilvåxt , når den intei

fäftes igenom gräs ock defs rötter , fä aflkél-

jés den af regn ock bortbläfer ock för/kitigras

i" torkan» • C^k 'om 5n vtgetaUHer hår ÄtiHe

finnas , fä ikulle de dock , där röken år fom
ftarkaft

, mårkelig^n ifrån förruttnelfe hindrasi

men, i fal! ock nägon fvartmyllaE gotves , %
gör blandningen med fvafv^el-fyran den fåriirnä

dock otieiiligare tit våxtén för végeräbllier art

pl ändra Milen» Öérföre har niän ock rtårkt'^

ät raalmrika ftailen öfverhufvtid , fårdeles däi*

pä Mes år öfvli^flöd, denhvita kanfke undan-

tagandes, i!6rt åtérflag finnes I fruktbarheten.

9» Trharh fom Mx i fria, luften > fäfom

alla tråhus , blifva hår efter handen aldeles

bruna:, ock fynes, redan, pä förfta året, fedan

de blifvit opfatte , en tåramelig män. SpånarT

na på Daglöf tåkten, faftån de beftä afren fu-

ru ock fnart ärligen dådan håmtas , få brinna

de dock med en blä låga , ock kolen lemha

ilarkt fvafvelos. Igenom rökens genomtrån-

giande kraft, blifva hufen efter hand bådeemot

eld ock röta hårdade , fä at hår raånge finnas,

fom i flera hundrade är varat > ock i ftållet föf

É 5 for-
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förruttnelfe, få fnuggas gamla ftockar ock får-

deles fyllar funder i fina trSdar ellerfibrer , ock

p5 det (attet likafom förnötas. Når äter elden

kpminer lös i Hdant tråd, få iSgar det fögo,

utan liktom kölar igenom » hvarföre ock ftore

(kådor af eldsvåda i Falun, åro mycket fålfyn-

te. Gårdesgårdarna , i lynnerhet når foten år

lagd af ften , fora hår ä orten mycket brukas >

råckia i 40, jo eller 60 är bortåt» Åfvenfå tak-

ved ock annat , fom pä andra orter inom nå-

gra är blifva måflupne , ock pä 12 eller 15 år

förruttna. Håraf tyckes man hafva anledning

at upfinna et fått, huruledes trå måtte kunna

förvaras både emot eld ock röta ; om man al-

lenaft kunde, både til åmne ock fått, efterapa

det fom hår tilfållesvis Iker. Ätminftone vet

man , at viöriol-vatnet , gör tråvårket trögt

at fatta eld eller brinna»

i

lo. Sä finnes ock et fårdeles mårkvårdigt

exempel af grufvans viöriol-vattens ock fvaf-

vel-röks vårkan , igenom den dår befintelige

hettans tilhielp; hvilket ånnu flår i Falun för-

varadt, ock år befkrifvit uti Adis Liter. Sve-

qiae Anni 17*1. Trim. I. p. 250, Et prof på

en
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en balfamering af en mennifkio- kropp, fom

näppeligen annorftåds pS jorden iårer haft Tm

like.

1 1." Linkläder lida i fynnerhet menafroft-

röken ; Kår gardiner i joller 4 år hgngt för

fenftren , få blifva de fkora ock begynna falla

föndcr. Inlagde ock vål förvarade linklåder i

Ikåp ock kiftor, taga åfven fjmänigom enfvaf-

vel-Iukt til (ig, blifva rådaktige ock Iköre» Yl-

le ock Siden linnes mera fiS emot , mn vege.

tahil/Jke fårgor chängerA , couleut de Bofe >

bleknar fnart &c» Dereraot har man den får-

mSnen, at klåd^rne hår af mal mindre åro be-

fvåradeånannorllådes; Ty,

11, Hvarken målen eller andre kråk trif-

vas i röken ; man kan ock nåppeligen behiUa

fifk lefvande i dammar» A t i Ti/ken ingen filk

trifves, kommer af det inflytande viäriol-fuU

la Grufvevatnet i men , der ock allenaft roft-

röken ftryker på vattubrynen i en dam , (a Ii*

der fifken redan men däraf»

i;. Mennifkio- kroppar åro ej heller för

roft-rokens vårkan frie > ögonen blifva fvidan-

de
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de ock rinuande,bröftet tungt med en befvårlig

hofta , halsbranna hufvudvärk , nåfeblod ; får-

deles hos en ovan; I mycken rék fkåmraesfiri

hy, blur brun ock Jkarp. Så år ock lungfoten

på denna orten mera gångfe ån eljes under

famma climat; gemenligen dör hår af deafiuk-

domen inemot hålften ibland fullvuxne perfo^

ner. Deremot vet man intet , at peftenhår nå-

gonfin tagit\ öfverhanden , om icke gamle di-

gerdöden;Ty, ehuru den i fenare tider igenom •

refande blifvit hitford, (3 har han ej fatt magt

at breda figut; hvartil fvafvel-ofet år hållit för

den förnåmfte orfaken. Mera år afMedicis i or-

ten obferverat , ock har jag i fynnerhet af SaU
j

Dr. Mor^us hört om Stikilliga flika rön, dem ^

han under fin långvariga praåik haft tilfålléat

famla, ock jag önikade hansUfstid hade tillåtit

göra allmånne.

Theorien om vatten-drifter ^
jämförd med förfök» fl

Af '^l

P. Elvilis.
"

ed de förfok , fom Herr Commercie-

Rådet Polhem anftålt ., til vatten-

drifters utforfkande hafver jag in-

tet
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tet underlåtit at jåmfora det fom jag Mathe-

matice demonftrerat, angående farama åmne,

uti en af Kongl. Veten/kaps-Academien utgif-

ven TraÖat» Men hvarföre jag ej anfört hu-

ruvida femma förfok tråfFa in med Theorien

hafver orfaken varit , at det felats mig tilric-

kelige äata[ti\ en fulkomligjåmföreUe,i iynnerhet

vid de forföken, fom vid öfverfals- drifter aro

giorda: iivilket ockfS Herr Commercie-Rådee

fielf århindrat uti Kongl, Vetenlkaps-Acade-

mies handlingar, for Jul» Aug. Sept« Månader

år 174^ pag. 159, Icke defs mindre, vil jag

hår anföra den jåmforelfe jag kunnat göra, med
förföken för Underfals - drifter , hvareft man
Ikal finna en öfverensftiramelfe, fom i detta

åmnet näppeligen kan ftörre åftundas.

Utaf Tabellerne ofver förföken, fom fin-

nas uti den i ?de af Herr Capitaine Trievalds

förelåsningar öfver naturkunnigheten, hafver

jag uttagit den iVde ock Vilde Tabellen , e-

raedan de bagge aro , de tiiråckeligafte ock

fullkomligafte afdem fom angå underfalsdrifcer»

Utur befkrifningen fomföregår Tabeller-
na, raåfte jag förut påmitina , at det varit fy-

ra
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ra hvalfår brukade, til vigternas upfordrandej

hvilkas diametrar varit i, a, j ock 4 tum : men
vid defla jämförelfer

, hafverjag, fäfomför

enahanda eller får ittereradeförfök, anfet der

fl vigter, til exempel, blifvit upfordrademed

den torfta hvalfen , 6 vigter med den andra ,
|

4 vigter med den tredie, ock J vigter medden ^

ficrde, ock antalen afomloppen , eller hvarf-
i

ven, fom man då funnit vatten-hiulet gora,

under en viflTtid (nåtnligen under 60fvångnin-

gar af en pendel, hvars längd varit ;-r^| fot.)

hafverjag få Mt uti fina fyra columner , at

de fvara emot den förfta hvalfens vigter

hvilkaåro upteknade uti den förfta colum-i

nen, ockutaf defle omlops antal, hafverjag

tagit et medium arithiyeticum ock ftålr uti den

6te eolumnen , ock i den 7de äro omlops aa-

talen fom jag funnit efter Theorien uti CoroL
^

ii.Prop»!!.

Tab.



^743* J^i^- Febr. Mart 7^
Tab.IV. Underfals hjul i den andra fpjelan

ock 20 graders ftupande fall.

4

1
, invals 3nval< 4hvais 1

hvarrvts hvarfvea

figwr v»varfl hvarfl hvarf. Kvrarf I Ricaium i efter

1w
TÄcoricn

39.0

—

—

39.0

——

.

39.0

. II

39.0 39.©

4 30,2 28-3 27.0 .27.2.

8 22.6 22.3 22.'^ 22.

f

a»3
12 iS-i IS.2 18.9 18.4
16 IM
20 12.0 12.5 i2.i 124 12.7

24 9.0 9.1 9.2 9.0 9.1

28
i

^'0 6.3 7.0

1

<5.4 XI

Tab. VIL Underfals hjul i den andra fpielan

ock 30 graders ftupande fall*

I hvaU 2hy»|( 3hvals
1

4kvaU hvarfv:t hvarf

gter hvart» hvarf. hrarf« j hvarf medium. efter

Thcoricn

0 40*9 40.9 40.9 40.9 40.9

28.64 32-5 32.$ 29.4 3I.f

8 24.0 24.0 23.6 Ä3.8 24.0

12 I9.Ö 20.4 20.0 19.7 19.9 20.2

16 i6.<5 17.4 18.® 17.3 l%l
20 14.0 14.f 14.7 14.3 14.3

»4 II.

3

12.1 12.6! I 3.0 1 2*2 12,0

28 8.4 9.6] 1 10.0 9

A

9.8

32 f.8i 7«o 1 8.0 7.0

1

7-7

Til
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Til at finna deffa omlops antaV etter före-

nåmde Theorie , fordras tvånne DatÅ , det e-

na år omlops antalen, (öm vatten-hjulet gor i

tömningen eller når det gär utan laft , ock det

andra år den ftårfta tyngden» hvarmed hjulet

^an belaftas» Det ena hafver man af Tabeller-,

ne, nämligen ;9. o hyarf i den förra, ock 40,9

hvarf uti den fednare, men ej det andra; jag

hafver alt0 , i defs ftålle , uttagit et förfök

utur hvar ock en Tabell, nämligen utiir den^

forfta det * der 16 vigter blifvit upfordrade,!

ock dä vatten-hjulet giort 15.5 hvarf ock efterf

Prop» III. fökt den ftorfta tyngden, hvar med

vatten-hjulet kan belaftas ; eller tyngden fora

upfordras når hjulet gär oåndeligen iSngfamt,

,

efter det utftgnings fått jag der brukar , fom

jag funnit nårmaft til 44 vigter. Men uturden

andra , det forfök der 20 vigter blifvit upfor-

drade , ock efter famma Propofition funnit I

den ftörfta tyngden vara nårmaft til 48 vig-

1

ter»

mm mm

Rön
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Rön omNordre MåfsévålaFjell, bejåget;

in vid liön Fåramund, iRiksgrånfen

emot öfterdalarne.

•
Af

Daniel Tilas.

I.

Bland flera Fjellberg, fom in vidfiön Fåm-
mund, i Riks-gränfen emellan Sverige

ock Norrige , på oilerdals - fidan , hafva

nåmn af MäiTeväla, år et fom kallas det ^^otär»

Hela den ftråkningen fom aHmänt kallas

Nordre MålTevåla , har vid paff4 mils långd

emellan ofter oefc vefter , hvars veftra^ande,

fom på tvåran emot fi6n Fåmmurid fkiuter^

år ifrån bemålte fio i mil vidpafTbeiågen»

Å detta Fjell (2.) år en hågt Up/kiutandé

Rygg I fomdårfore fätt namn af NordreMåfc'

våUs hbgfiefik , ock år befynnerligenmärkvär-

dig, för fine å fodra längfidan blottade Ikår ock

klippor.,

F 4 Den-
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4»

Denne ftot ( ?,) år i anfeende til den fö-

der om belågne Dålden, af vid pair4 a 500 al-

nars hogd , pä fodra ock Norra fidorne nog

brant, men ä åndarne mera långflutt*

Héla Fjellftöten år med den hvita fiell-el-

lerRen-moffanöfvervåxtjOck år ftötenofvanpå

nog flåt, med Idfe ftenar ock ganfka längflutt.

Men pä halfva födra iSngfidan åro nSgre

brante Ikår ock klippor , med ftore ftenröfen

af löfe ftenar, fom ftraxt in vid foten af fkåret

begynna ock råcka alt utfore til dålden, hvar-

ibland få ftora ofantelige ftenar finnas , fom
aldrig med handakraft kunna varit nederkafta-

de, yarandes de få långt, til mer ån | mil å fido,

ock öfver fmå förefallande faogder förde , at

deras blotta lösremnande ock fallande ifrån Ikå-

ren ock klipporne, ej iynes kunnat dertii varä

orfaken»

* Denne Fjellftötens 00 ftenart, år Tvåg*

gphanda : a) Klappurberg måftadelen ock b)

fand-
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Ikridften , fom dåmti likfom en kil, fig inlkiu-

, , Klappurberget ( & a* ) beftår af ftorre

odc fmårre klappurften, fom ibland ofvergåp ,

Mannaftyrkan, at lyfta , ock ^ härdt famman-

gyttrad, at berget fSfom faftafte gräftenshål-

lar aratanfe; delofa ftenhåUgr , fom håri-

frän nederrafat, ock fom mera får regn, fol-

/ken ock hetta varit utftålte» vifa fenningea

håraf, ty dår åro de låfa klappurftenarna loff-

nade , Tamt med Hnt grus ock tmå fand emel^

lan, fammanhåftade* Klappurftenamc åro af

litfl^illigt åmne, men hålft afhyarjchandafånd-

ftensåmnca ^ ibland åfven fvart » /kritrige^-

Hernberg> femt kalkftenar*

Sandftenen ( 7» 5c K ) år hård , fiögrynigi

tåt, nåftanfliatartig, famtrédaktig,

to.

Af defle Tu flag ( 3c 9.) beftår nu fto-

ten, ockhafva de på fåljande fått fitt fdrhål-

lande» Större delen af denne ftöt , ock åfver,

I delar ifrån öftra åndan beftår aldeles af klap^

purberget (8.) ock åfven å veftra åndan, til ea
F s ftoif
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flor del, men där infkiuter 0g fandfteneii C^lS,

likfom en ftor kil , hvilkeh emot öfter, kortad

af vSgvis, oek hvålfVer figfom et rundt hvalf«,

Det år mårkvårdigt , at fielfva ftenens hvarf

ock liggande, förhåller fig åfven pä fammafStfi

ock fyntcs i fynnerhet i öftra Sndan , huru tu

fml infkiutande hvarf af klappurberg ganfka

mycket utfallit , men fandftens-hvalfvet

,

f(^ f3ftarc,var mera ibehSU , ock ftodllngi

idårutom. •

11:-

.

Mantycker fig hurmed alt ikålkunnä dömai

1^hdadenna ftdt varit tilkommengenom en flyt

tände materiestilhielp, hvilket altnoga,afklapT

purbergets.fdrh^Ölande , fandåenensintrånganr

de, famt den hår bifogade ock öfver ftoten upråt-

tade Profpea - ritning Tab» II» i & 2. in.

Iiemtas kan, dåreft vid A, fandfteiis hvålfnin-

g«n tydcligen ftår utfått.

De hår pä fiellet, nedcrikring Ikåret, ock

Utforei Dåiden, nåmde löfe fterirören (5) béftS

blandningsvis afférelkrefne fteharter ock åm-

mmi mm
Kongl
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KongL Vetenfkaps Academiens Frå-
,gor, hvarå Hoii ulkar lina Varda Lands-»

måiis ätgård ock utlåtande.

i*

jr^m ttagof ^v^rä Landsmän^ Jétfåkt ock riktig^ befunnit någon eller hurudan. Mercurificafions-

Proceff?

2*

Om nagor vetfåttet y at Ibfa up ock åter järn-

wan-ftädga Bernjlen , til vanlig hårdhet ock klarhet?

c - c \ / é
-"^

Om nagor på^mnit , ellerfat veta något ämne^

Jom ej är dyrt, ock kan med/åkerhet nytjasy ifiål-

ktj^hjåfty vidbryggning ockbrodbakning?

Huru ftark blåfler det fordras , fbr atjkilliga

flags Jinältvärk , fåfomfbr masugnar
, fulu-oek

koppar ' ugnar i jåmvål för Jmåltar - ock Rac-

kar-härdar ? Styrkan af bläfiren kan båjl rb-

nas y nar blåsbäljorna äro goda , d» man må-

ter^ Diameteren af Tätans piynning , bälfornäi

längd
^
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langä , deras fram -ock hak-bredd, famt deräs

hakreft', ock dårjåmte räknar, huru mänga gångof

de tryckas ned , inom vift tal afminuter.

Huru ftor eSeä:fordras af Stäng -järns - hatÉ-

rar, nämligen huru tung hammaren år , hMetilhuf-

vud ockJkaft ; huruftor reft hujvudet har bfverftå-

det , ock huru mångaJlag hammaren går inom en ellef

flera minuter: Likaledes huru den varkeliga effc^en

Jvarar däremot
, nämligen , huru många Jkeppunä

ftångjärn, afet eller annatJlag, kunnafnidasuti

på et ellerflera dygn , när hammaren är ifullgång^

6.

Huruledes Ormbunkar ock Räfrumper\ med

fäkerhet , minfta befvår 6ck koftnad , mage kunna

utrotas utur ängar ock betesjnark^

7.

Huru Landhafran, på lättt^efättet , tnafä-
kert kunna utrotas ur åkrar , Jbm där med ära be-

kajade^

Om migor här uppe i landet , eller i Finlandjhr-^ .

Jhkt, at fåBohvete, hvar detejförrvarit vanligit,

»ek hurufådant har lyckats?^

9» Om
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Ommm antmftådes, fom i Dalarne, harfbrfbkt

detja kallade Tre-ock Fyr-biand, eller atpå en åker

tillikaJa ut, tre ellerfyraJlagsfader , ock hurufå-

dant ma taga lag }

Uptekning
På de Rön, fom finnas i detta

^arta/ets Handlingar^

1 "Oön ock forfok angåendeen befynncrlig un-

J[\ derjordilk fetma/wnqen i Finlandjaf Her -

MAN DiEDR, Spöring. - pag. i

2 Rönifammaåmne, af Joh. Brovallius. 7

5 Befkrifning éfverHerrComjJiercie-RMctPolhems

Flottbro
, pä FarMiJka Spånnbogar, af Gor.

Vallerius. - ( - 15

4Befkrifning pä en i Finland gångfe Barna-fiukdom^

Borft kallad , afHerm , Died, S f

ö

mng, - 26

fAnmärkning om vatnets förminfkande ^ få i 6-

fterfiön^ löm Vefterhafvet^afAnd. Celsius.
5 j

6 Svar pS 3die Frågan i Andra Quartalet for är

1739. Fä hvad fått den fåd^ fom ej år Ritorr,

i minga år må kunna agtas , utan at taga fl^a-

da? af Peter Kalm^ - - j-o

7Utdrag af Meteorologi[ka Obfervationer hållne i

Upfala är 1 742 ^ af And. Celsius, - y 2

% Réa
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8 Ronom tåkta ^ådcs-håfior ,
grundade p5 ftc^.

har, af Jac. Hessélius. - -

^9Några Rön ock Änmårkningar, angSende Roft-

rökeniFalun, afJoh.Brovallius. - ^4
ioTkerien om Vatten-drifter jåmfård med för-

fök, a^PEHR Elvius. - - 7^

i i Ron om Nördre Mäffevåla FjeH , vid ofterda-

larne , af Dan.Tilas» r - 8J

12 Kongl. Vetenfki Acadcmierts FrSgor , hvarå

Hon åfkai fiiia Varda landsmans åtgård ock

utlåtande. ' - * *T

»
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Quwtffkps Handlingar.

f^ontinuation akÄ^i^L^or^^iiChy-
mici : genoni G. BrÅndtC - nag»

j^^^fLåm-^ 174:», af P. K^LM.. i^si.
'^rÖbJérvatTönér afver Bar0mterenf^'
faodQ \fid St|lii]Ji|t tJjiJtpt ^ uti Kpngs*
er|sgirufvori Ncwrr^e 9£NfC§T^ö>i¥Ä. - a 13.

4» Öm de fl kallade Berg-(?]ler J^jlt^-^ry-

tor i^Å«/-Lån : äf P. KALM .
- - - .122,

%^ ']i:h^em ang^d-e Rörelfef Utfåré ftu-.

p^^e planer i wf?«ade "tH friHim
aemonfirerat^'^w%v<fw.s .'- - - iff.

tf. Ron ock Anmärkningar, angäende en
förgiftig eller änga uti Q^eknc
Koppar - grufvor i Norrigc a? Joh.
Browallius - - • >29*

7, Bclkiilning I ftf^rikies fltpl^&e
Laraporbrukeligaiji'öi^«f-Llin:ja±P.^q^ - 139.

g. Beråt^piiéjbmfet^Bcrg,iyE'«g^iim^beftl^

ende jaf åtfkilliga JoiJ- %n|. Sand- ock
Lerarter , af GoRån Vallerjeus - - 5. 1^3^

tmrid^ dei&4nifieraä såAnc. Celsius - - i ff^
10. Rön oip^eFpräpdriagarfona Metall-

ftycken, Jårn-kulor ock krut lidit, undei"

långvarigt liggande på hafsbotn: af

G. Meyer - v • - . i"^-"
• " iff»

j I. fortfåttning om ^*y^>»de

JOH. Jul. SALfiEUG vi t - « i^i.

12. Bcråtteife om Oftron-fifket i England

af MånT. Trievald - - -> l6\.

13. Kongl, Vetcnfliaps Acaåemiens Frågor

i föregående Ånaic - - - 167,
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Continuation afAÄis Laboratorii
Chymici

,

Genom
Do£lor G, Brandt,

R 1727 den 29 Nov.
fmultes I lod fint filfver,

med I lod af det efter ile-

ftillMionm Jpiritus nitrf

Glauhefi ofverblefne falt,

famt I lod fot , tilfam-

mansicndigel, med derpå luttrad tackdigel,

uti en half timas tid , medtilft en genom bl5ft

aftadkommcn hetta. Sedan uttogs digelen , til

at efter hand a%las, pä det han ei af for hä-

ftig kåld måtte fpricka , ock af/logs med en

hammare tackdigcls bottnen , ock inlades |

lod koppar, genom hålet , famt påfattes den

afflagne bottnen återigen , fom med ler tilkli-

ftrades dervid, at åter får puften, uti | tima

fmålta. Efter förrättad fmåltning ock aflsyl-

ning> épnades digelen, ock befants vål koppa-

ren , med fårberörde falt , genom tilhielp af

G det
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det tillagde pbkgifion^ Jolvtradhfirmå falmA^

ock filfret derutur til en regulus puapiter/tdti

men detta korn var ei rent filfver, utan inne-

liade afven nSgot koppar j hvarföre det ock

vog mer , ån ^ lod» Få' ^.et altiå filfret rent

återfås måtte , famt årfaras , om någon aug-

mntatimiå&am mtAlle» vårkeL % tildragitj

hvlJcket Glauber paftår , genom fädanafolutiör

fter ock prAcipitAtkner y mforma fcca böra Jl<Le,

reduceradfs med den i akali uplöfte kopparen,

blykalken til fm mtall igen , til at djraedelffi

,

uti bly j fåiiga det filfver , fom til åfveatyrs

kunde vara doldt hos bemalte uplöfte koppar*

Slaggen fom vid denne redu^kn århölts , hade

ingen AlcAliJli finak mer, hvarföre ock fä myc-

ket mer var til förmoda , at filfret% vål der-*

ifråa föndrat , hålft omögel» något flfyer, kun-

nat ftanna uti /laggen , då ftörre delen af bly-

kalken, genom denna operatim\ fants vara blef-^

ven tnregulus. Med detta fåledesrf//»<rfr/i^f bly,

förflaggades ofvannamde pr£cipkerAde koppar-

haltige filfver, ock afdrefs én Opcli , men
ingen augmmtatimnti vigten vsr til finnandes.

Vid afdrifningen på capelU» dJirverAdes , at åa-

ikdnt det vål dref j lijkvåi intec rent blickade
^



wtan lämnades en mörk fiåck ock hinna pä kor-

net.

Den I Vscjtererades föregående expermsnt^

men hade famma ur/lag , ock kunde ei något

rent filfverkorn århållas, oanfedt afdrifniogen

på flutet med ftarkare hetta fortfattes, ån el-

jett til filfvers afdrifning behöfves , cck roålte

orfaken dertil hafva varit , at hos filfi et meir

koppar fig beftuckitj ån man förmodat ; hvil-

ken altfå ei haft i froportm tilråckeligit quån»

tmzSUy^ tU defs för/laggning ock afdrifning,

emedan 20 delar bly årfordras til en del kop-

par, at blifva med blyet fulkomligen vkrifos-

rad ock uti åmformen kunna gä in uti eapdlen^

utan ii%ra qvarlefyor der ofvan uppä.

Den t pec. fmåltes i lod c^pell fint iilfver,

med T 00 locfguld tiifammans uti en digei, nåml^

loG ^ eller i Centner at en liten prder-ccniifer^

vigt , inrättad at våga i lod af en infats (ké^

punds vigt, fom brukas til en froprtims vigC,

för ctmnerwigtQn , til ftörre invågningar, ock

gör altfä I lod deraf , 4 Qntner ^ ock 4 ^ af

famma Centner vigt , 4öö lod af denna infats

vigten. Vidarefoherades desfe ihopfmålte nit^

tuller, uti férenåmde rejtdm ex dofiillatiepéfpm"
G 2 tn$
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ius nitriGl/uthevi, medelft et tianligk Vblogtfio»^

lamt prmpitcradfs med dubbelt få mycket kop-

par» Den fr£cipfitråde regulns förrtaggades på

fkerfvel med bly, fom ifräa en blykalk blifvk

med denne informaJtccAfohcrAde kopparen re-

ducerat, ock afdrefs på en cs^etl. Det pä capelte»

irhållne kornet, uplöftes uti Ikcdvattn, då gul-

det på bottnen blef liggande i kalk-/tfri», eller

Ibm et pulfver, hvilket vål ei aldeles var likt et

guldpulfver, fSdantfom det vid andra gyldifka

prof ock guldets fkedningar ifrån filfver, plå-

gar vara. Sedan det blifvit med vattn utlakat,

ock derigenom all vidhängande Ikedvattnets

Ikarphet affkölgd , torkades det ock fmaltes

med hel hvit, ren ock vål luttrad pottalka, til

et guldkorn, fom vargaa/ka blekt ock nåftaa

fom filfver til anfeende > men hade ei fått nä-^

gon AugmentAtiou uti vigten. Pättalkan befants

genom denna fmåltning hafva blifvit med en

gul fårg på båttnen afdigeln, ockmed en grön

fårg omkring bråddarne tmgerAd , ock gifver

altfä detta experiment vid handen > huru (bm

guld, päförenåmde fått förmångdt,/tf/vfr4<//,

frtcipiteradt , ock /kedadt, framter en kaik el-

ler pulfver, fom fårgar berdrde aIcaH med en

gul



gul ock grån farg, famt derme<3 fammanfmålt,

å daga lägger et filfver-blekt guldkorn ; men

derigenom likväl ci funnits förlora nSgot uti

vigten.

Den 4 Peteml, afvogs | ^ rent ock torj

kokfalt, fom pulfveriferades ock lades uti en^

liten glas rttorti hvarpå fakteligen, ock litet i

fånder , göts lika mycket klar viäml-oXp^ hvil-

ken ftraxt utaf faltet upvåckte ch mycket häf-

tig ock pemtrant , famt for lungorne högft

ikadelig fur rök , af en hvit fårg t ock vart

fetorten åQYzi varm» Ståzneffetttefcencen var me-

rendels förbi, lades retorten uti en fand-tf-*/»^//,

ock b^strdepQcrades uti en dervid luterad recipi-

ent, medgradatm gifven hetta, en ffiritus, fom

kallas fpiritusfalisGUuherK Til denna operation

fordrades mycket lindrigare hetta , ån eljeft

plågar vara af nöden * dä fpiritusfalis med bo-

lo produceras , gifver ock en mycket ftarkare,

båttre, renare ock ymnigarey^iri/«j, ån på det

andra fåttet » med hh , eller någon annan

tiånlig terrejlre materias blandning med fcokfal-

tet» Det år af förfarenheten bekant, atdefaL

ter , fom ingen jord eller terra metaiUca inne-

hafva , per fe föga något aeidttm ifrån fig gitva*

0 3 hår-



94 1743- Api'- ^^aj» Jun-

Håraf fer man , at utan tilhielp aF en flusfen

hindrande jordart,men tvert om mcddleovitri-

ö/z,rora år i fig fielf flytande, myc-

ket behändigare, ock med mindre hetta fram-

bringas, ån på det vanliga fåttet, ty oleum vi-

tmlt , fåfom af aiia addis det ftarkefta , har til

kokfaitets jixsre del , eller Alcåli falis cmmmis^

en ftarkare mra^hn eller ramraandragiTiBg, ån

fielfva Acidur4Jidis^ hvilcket mycket fvägare år,

ån Vttmlens fyra ; Hvarföre ock berörde kraf-

tige ncidum forenar fig med dcali falis , ock

nödgar det förra fvagare derhos varande Aci-

éum 5 at derifrån fl<ciljas , ock genom en li-

ten tilhielp af elden, at aldeles blifva flygtigt*

På famma fått har man ock tilförene funnit,

fom fes af Kongl. Vetenfkaps Mademiem för

Jaif. Bhr, ock MartU mäaader år 174 1 utgängne

Handlingar pag» 59 ock 60 , at Acidum vitrioU

figmtåfixAre nitriåtl-, eller aIcaU »/Vfi förbinder

i anfeende; dertil , at bemålte ftarkare Acidum

har en ftörre AtmBkn til famma aIcaU nitri ån

det fvagare Acidum nitri , hvarföre ock Acidum

aitrl då mäfte vika ock låmna den ftarkare w-

tmKytm i fit ftålle hos berörde aIcaU^ Hårvid

torde för en ock antian falla tvifvelagtigt fö-

re,
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r^, at jag med namn z^AttrABim betekaat fp--

renåmde ^^^#r, etefom aIca^ ock Addumhll-

las fore vara, efter vanligit fått at tala , reA-

gentiA ock confrAirA emotlivarandra , i anfeen-

de til åevas efer-vefcwce , då de fammanbian-

das, men få pSftås deremot , at eferwJUncen

ti annat år, an cn innerlig réreife in fnimmisy

fom af bågges sttrABisn til livarandra fororfa-

kas. Til bevis håraf, behagade man allenaft

beil^åda mtAllernes folutiomr Vitiåér?x% furaw?»-

'firuis, då manfnartlårer blifvaöfvtsrtygadder-

om, ty åemetAlUr ock femi-mtAlkr , fom fna-

raft ock aldralåttaft uti deras menftmis uploläs

effer-^efiera ock dermed aldramåft } til exempti

koppar ock jern uti fkedvatten ock aqm Ré%is,

item jern uti Acido initmB eller ock Zittk uti nå-

gondera afdesfe mmflrms, med mera»

Man ikal altid finna , at fieifve filutimerne

af desfe kroppar Ike med en ftark effervefien-

« OGk fråsning , famt med hetta ,
hvilken af

^

lielfvarorelfen, fammanrusningen ock parnäar.

- ms dervid yppade gnidning fms emellan hår-

rorer , Ikont ån ei någon eld underlägges, ock

år denna rorelfea få ftark, at hela ftycken me-

Ull, af er nigre refor lättare mmpm,
G 4
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häftigt uplyftas ock med häftighet ftadigt m»-

turåS) til defs de aldeles blifvitfétiderfletneock

uplötte, fom icke långe varar, for ån detikedt

ock heh fohendum uti folvents varder ofynligir*

Men huru ftark AtmStim fådane nunfirua haf-

va til förberörde kroppar: få har likvål^Mtil

famma mmfirua ånnu en ftörre attraBhn. Det-

ta bevifas deraf , at alla med acidis Ikedde filn^

timery åter med alcati kunna pudpiteras , fom

ixperiencen nogfamt intygar, ock fkal man al-

tid finna, at ju ftarkare et Midum år , det de-

fto mera efervefcerår med aleaii , ock fordrar

i^hxTQ <iumtum åtxdS til fin faturaim , fä at i

följe deraf, oleumvitmlt) fSTom det ftarkafte»

éffervefcerar aldramåft med alcali ock 4tfraberAr

ftörfta quantunt deraf, til fin fAtur&tim , (bm

bekant år. Hvarefter den [aberade metalien åter

mförmå puhms nödgas falla til botnenocklåm-

na fitt rum åt ålcdi , hvilkct med atlda fig då

til et fåi ttftim förenar, i fall funBumfaturatio-*

i»h noga blifvit obfemeradt^ Ock fom afföregå-

ende klarligen fes, ztmmflrua acida , ågerA up-

pä de afdem uplöfelige kroppar, genom eftV"

itefcemery ftörre eller mindre, alt efter fom up-

Téfningarne fnarare eller iänglämmare gå för
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%, få marker man likaledes, at oleum vitrhli

iffervejcerar ock blifver varmt med vatten alle-

na, utan nägot deruti ffheradt alcali : ty vat-

ten år få mycket mer et ntenfirmm til detta

dum pUmU rtciifcåtijftmum , eller reciproce detfa

til vattnet nimU a^i9 mmfirui £f f$k>enM ^Jl re-

€ipncAy fom berörde Acidum år ibland alla hår-

tils bekante w4^er/>r den ftarkafte vatten-»»4g»<'/',

hvilket de förra JBa Cbymica uti KongU Ve-

tenlkaps Acådmiens för Janttar^ Fehr, ock I^ArtU

månader Sr 17AI utgåflgne Handlingar pag» 54

ock 56 intyga.

Håraf flutes åfven , at, fom denna, det-

ta åcldi AttrtiBians kraft , år råtta fanfkyldiga

orfakcn tilloitmiens tilvårkning , uti en brånd

fvafvelkis , den nSgre på et mindre bcgripeli-

git fått ; tilfkrifva luftens vHml-genererande

kraft , lika fom en qMlHas occuIUy få håller j
ig

för fkadeligit , vid et fvafvel-ock t>kri«i vårk,

at fvafveikifen, efter fvaflets af</(r/?/Äryiw^, låg-

ges under bar himmel, emedan dä en hop vi-

trUl ofelbart af regn ock fnö, ilynnerhef höft

ock vår, ock då våta fomrar infalla, måfte ut-

lakas ock af/köljas , fom eljeft kunde blifva

quar, om allenaft fkiul afgambla eller ut/kotts

G 5 brå-
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bråder derofver voro, utan våggar, hvarige-

nom en anfenlig förmon uri wfnoiCmdmngen

vinnas fkiiHe , den der med mterefe torde be-

tala fådana Jkiuls omkoflnad ock vid magt hil-

lande.

Den s Vecemi, uttogs det efter föregä-

ende den 4 ^yW^w fkedde dtpUatio aädijWisi

öfverblefne falt , fom uplöftes i vatten , fila-

des , afroktes ock ftåltes at anilviuta fig i Cbrjm

/4/fer,hviikablefvo hel långa klara, ock genora-

fkinliga , famt voro til Imaken något bätllve,
I

ock kåtides kalla fom en is, famt fmåltes af en

liten vårma, likafom vax; Detta falt, fom el- i

jeft kallasj^/ ntirMle GimUri , har ock den e-

genfkap , at det med fig coagukrar mer vatten

ån iielfva det torra faltet våger ; hvarfore ock

Glauhr kallar detfamma fin vgttenjw^g^»?#,hvar-

afhan tror, at en mångfaldig nytta kan yppas,

för allehanda handtvurkare, landtmån ock pri-

l?^ff hushållare, dl det rätteligen brukas. Eijeft

må man hårvid agta, at om man med a^idi ^-

irtoU blandning med kokfalt, allenaft har fin af-

fikt derpä, at bereda faJ mirdile GUuheri t

få behöfves ei mer , ån en del af eke

vitmll til 5 delar kokfalt , ock århålles

dä



1743* -^^pr- Maj, Jun; 99
då åfven en/jp/Vi^ffjfoUs , om depUMmen der-'

med, uti QU.re$ort, mtd åerviå iuterad rccifknt

anfiålies, dock mSfte faltet foruc fmåltas, atfå

mycket fåkrare befrias ifrän all vidhängande

våtlka , (amt derefter lämnas at afkylas , dä

det fedan puheriJerAs til iörenåmde operation^

Utifåle mtrdiU, fedan. det blifvit vål fon-

derHodt ock torkidt , eller cAldnéradt , kunna

5:nedelar, antingen attieka, öl, vin eller vat-

ten <-w^«/(frii/. Gläder berättar oek , a t deruti

guid , koppar , tenn ock jårn uplöfas kunna,

förmedelft fmåltning » Glkr i» vid ficca , famt

låmre meuB^r til båttre graderas , med mera.

Den 6 Dscemb, fmåltes ^ lod koppar med |

lod fål mirdfiei uti endigel, med derpä luterad

tåckdigel, en hel tima förpuften, men deref-

ter befants ei det ringafte vara faherAdt , utan

fältet för fig, ock kopparen för fig , uti en re-

gul* pä bottnen liggande, fä at håraf klarligeii

röntes, at fål mirAbile Giauheri , för lig allena

,

ei kundefiherd denna metaliett) ock i följe der-

af mycket mindre förmår uplöfa guld , utan

allena tenn ock bly, fom genom der å giorde

förfok befants låta fig göra

:

Den
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Den 7 Decené» afvogs | lod koppar oct |

lodfat niirabile gUuberi^ hvartil | lod fot blan-

dades, famt med en behörig hetta I tima tör

puften fammanfinåltes , hvarefter digelen uc-

togs , ock kopparen hel ock hällen fants vara

foiverad uti berörde falt , fom var til fårgen
|,

fvartgrönt ock hade förvårfvat fig en ftark ai-

fAliJk fmak, genom det tfllagde pblogifion. Dä

d&nne mafa uti vatten uplöftes , fick det deraf

en grön färg, åfven fomockClfver, uti refiäuo

ex deftillatkne fpiritffs nitri GiMiherij medelft et

HltgifionJolHradt , ock fedan i vatten uplöft,

fammaledes färgar vattnet; rV^iwkolfiybbe eller

annan låga fattande mstertA allena, utan nSgon

deruti tillikaftbtradfmtall, vifar famraa tinänr

i vattnet» Med et aäd», af hvad flag det vara

ml i kunde 2ter den uplöfte kopparen prAcipite*

rjts ti\ et pulfver , fom utlakadt ock ^torkadt,

redncerndes medelft den fvartaflusfen, eller ock

med aicåli ock et tillagt phhgijion tU koppar i- i

gen ; åfven fom ock filfver likaledes pmipte- ^

VAS ock reduceYAs kan. Men eljeft fä kan filfver-

kalken aldrabåft ock med minfta afgång förft

dränkas i bly, idet at UthArglrmmmtå filfver-

kalken fammanblandas ock med pottalka ned-

fmäl-
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rmåltes; ty aldenftund arfarenheten vifar , at

aIcaU allena, utannägot Hk^ifioni r^dwerArhXy-

kaik til fin tiKtaU igen > få blifver filfverkalken

,

tillika med UtbArgirii redu^ton , eller återbrin-

gande til bly , åfven mtall/ferad , fom vidare

derifrån
,
genom afdrifning pS capeU , fkiljas

kan.

Den 8 Dteeid. lades | lod koppar uti en di'-

gel , famt med | lod fal mirMe ock | lod fot

iimmanblandadcs , til at uti ^ tima famman-

fmålta. Sedan afkyltes digelen få fmåningom

ock efter hand, at han ei mätte fpricka af för

häftig ändring , ock lades i- lod jernfvarffpån

deruti, fom med en tåckdigel tiltåptes ockftål-

tes uti elden > at uti i hel tima fammanfmålta

för puften* Efter digelens épnande, befants

den tilforene filverade kopparen äter at järnet

til en regulus prdcipiterad^ ock järnet i dels ftul-

le af {zketfoheradt j men kopparen var ei al-

deles ren, utan åfven med något jårn förmångd,

hvarföre ock kornet mer vog , åa vid invåg-

ningen. Detta år et ibland Glauhrn exfermenter^

hvarvid han påftSr , at vifa , huru jårn i kop-

par ^r^^r^^j kan, ock alrfå förmenar , at gör-

ligheten af nietfiUernff tilvåxt eller trmmjfdfim

år

3^



102. 1743- ^^P^'- ^^^"^i-
-^ui^*

T?r dymedelft bevilad ; Men desfe ock flere dy-

Mkefoliitiemr ock fncifitåiiQmr bevifa ei cagot

den laken angående ; emedan all tUvaxt , uti

den pr<£cipiscrMe re^uU , aitid befants härröra

af den tiliårene f&herade metal!e»y fom förblan-

dat fig med den fenare til nSgon del Vid fl-

åmQpracfpkadswry mSOe noga agtashvad/?rö-

parthn ar emellan den redan uplöfte metållenock

den fenare , med hvilken pr^cipitationen fke börv

ty om mer deraf tages, ån fom af faltet angri-

pas ock uplöfas kan , fä prdcipiterasv'Å den torr

uplöfte metallen, menblandasock derjemtemed

det, fom faltet ei mågtat angripa ock til fig ta-

ga af åm metallen ihy^rmcd fucipiutknenikeåti

få at ei något rent korn af en metall allena fås

kan , utan blifver en blandning uti reguh af

bågge tilhopa » tages åter m.indre ån fig bor,

kanei den tilförene folverade metallen hel ock

hällen pudpiteras , utan då Iker en blandningl

9.£b-ciggQ metslleme uti fielfva faltet. Ehuru ftorj

möda man fig ock gifva vil , at genom åtlkil-l

lige rön, fä noga, fora nägonfin mögeligit år,

detemmerA proportionen emellan den uplöfte ock-

prmpHerande metallen uti detta menJirM , til

at dycnedelft ärhälla et rent korn , af den

up-
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uplofte metallen allena ; Ikal man lilsvål aldrig

deruti finna någon dugmmatm , utan fnarare

forluft ock afgång: ¥öYåm(ku\Gl4der\ til at fä

mycket mer beftyrka fin fatCs , nåtnU at med
åefs faU mirahili (kulle visfa under vårk kunna

läggas 3 daga uti medicinen ock Mcbjmien med
mera, efter defs ordalå.t at tala , har han al-

tid befalt at taga dubbelt af mttaUo prAcipitmtf i

i anfeende til den veåån folperade metalle»^ på

det ju icke fela må te , at uti den prmpiterade

reguloy fä någon tih åxt , hvilken han ei fSno-

exmtnerat, eller velåt examnershvzåanåQn

har kommit i pä det ei måtte fynas, at han

for mycket fkrutit med defsfak mrahili^ Dock

mäfte man lämna Glmkr det beröm , ät han

genom fin oförtrutna flit ock moda y uti cbjr

fntfliA arbeten , giordt å- Ikillige vackra ock nyt-

tigåfanningsrön eller dec&mrter, i fynnerhee uti

faiter ock deras prodttäis, eller de nya åmnen,

fom deraf genom eld ock blänningar hårrdra:

fåfom defs fplritus fMis ock nitri beredandeme.

deift ileo 'vitrisliy ock ^eis fal wirabik : fal eller

réfiduum eker defs fpiritus nitri ^ ftmtde deruti

Ikeddefalutioner ock pr£cipttMioner med mera
,

intyga
;
^^6nt åa hans derofver fålte omdö-

men
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men ock flutfatfer flråcka fig vidare , ån fielf-

va expermenterne tillåta»

Genom Ch^mtJkA ron årfares > at alla m-
faller , uti hefAU fulpburis , kunna inform eller

vU Jicca foheras , åfven finnes af föregående

experimentera at metatterne, få v ål uti rejtduo ex

cleftiUationefpiritus nitri Ghuberi^ fomfak mirA-

bili uplöfte varda, når en låga fattande materi*

dertil kommer ; Förden/kul göres håraf den

b regeln; at jme ingredientier årfordrasftfl et få-

éant menfiruum, nkmU et Mcali cujuscutijfuegew'

ris , et acidum vitrioli eller fulpburis , famt et

Hlogifionx ty famma mgredientier finnas uti def-

fe2:neforenåmde, med en iHflAmmdk materia
,

nedfraåltefalter, fom uti hepatefulpburis^ Ock

den fom af fmaken allena igenkänner et akalit

famtafftnakenock lugtenenÄ</>4y fulpburis^hzn

ock fnartderaffinna, at férberördefaltcr blifvit

Akdiiks ock med en <&f/>4r fulpburis ofverens-

flammande ; cljeft år den diftinäidtt, fom Glau-'

' Ber uti fina Ikrifter gör , nåml» at guld , kop*

par, tenn ock jårn utifale mirabili uplöfas, men
allenaft filfver ock bly uti det andra faltet, fom
t£ter åcCs fpiritus nitri öfverblifver , aldeleso-

nödig , aldöiftund alla metaller ^ få vålidet

ena ^

>
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ena , fom det andra faltet på forenamda fått

uplöfas kunna»

Fortekning på några örter

fundna i Bohus-Lån 174^*

Af

. P, KALM.

ppå Herr Vrojfefor Csrl Linné ^ mm
Prxceptors uti Ht^éa J^aturalti anmodan,

företog iag miglj^rleden Sommars en

refa til Bohus -Lån) dels at upteckna hvad

fom lati Fäderneslandets UifiorU Nafurali ock

Oeconomie funnes mårkvårdigt, dels ock at af

de mera fållfynta örter för/kafFa fröen til Jca»

demie Trägården i Upfala*

På de örter , fom iag pä denna refan fun-

nit, ock tilförene fä mycket mig vitterligt år,

ei åro uti Sverige ehfer^veradt har iag for den*

na gängen den åran, at låmna KongU Veteti-

(kaps Academien en Jtort förteckning*

lag gSr altfä med flit förbi de örter, fom

Val åro något raras ock af mig åfven pä denna

vt^m oh/frverade i emedan de famma tilförene

H åro,
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åro af vår ftora Botmicus Herr VrdftjforlmnMs

pä andra orter hur i Sverige fundne , ock afho-

nom nåmde ock befkrefne, dds uti defs Flora

L4ppomca , dels ock uti defs upfats de Qott-

lämiikz ock 6^*nd^.d. örter» Eii annan gäng,

tor hånda , tår iag tilfåile, at något orda om
deras nytta, egenteiigen uti (^mmk»^

1. LIGUSTRUM, Bank Hift. i.p. fzS. Lmi.
Hort, Cliff, 6. Ligiiflrm^^mmanicum. Bauh, Pin. j^yj.

Växer «lleiludsf|6lolmarne i ftor myc-
kenhet bland ftenar uti backarne , måftendels

altid på Sohldan , til exempel , på Skorhohnen,

Logholmen, Varoarna, alla holmar vid Fiåli-

backa 5cc.

Hvem hade trodt , at detta vackra trad,|

fom år fä tienligit til håckar i trägårdar , ock

härtils förlkrifvits utifrån, /kulle växa vildt i|

Sverige?

2, CONVOLVUL USfoliis 'fagittatis , poftice

truncatis. Linn. Hm, Cliff".
6'6', C&nmluulm maion

Bauh. Hift, 2,p. ij^. Convoluulus maior albus. Bauh*

Våxer på födra fidan afOttero ned vid

ftraa-
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irranden bland ftenarna i fandgrus ; men ån

mera på muusö ock wåroarna,

CHENOPODIUMfolmJubuiath , fupejm

planisjfubtus conuexis. Limu Hort, Cliff. i^. Blitum

^ali?7ijpus albumfeminefplendente.Bauh, iUn. 2|p.

tum Kali minus album äiBim. Rm. Syn. if£

Denne ort , fom ingen hade förmodat fin-

nas vildt i Sverige, våxer i tåmraelig ymnoghec

ned i yactubrynet på ftranden aOilla Br^m/kar

en fierdedels Vag féder om KoRerö,.

^. LIGUSTICUM foliis äuplixato - tematis*

Linn. Hon. Clijj~. (^j. UgujlicmnJcoticum^ Apiifo^

lio. Tournef, In/L 32^, Apium mamimimi. Linn, Flor*

Lapp.ioy,

Våxer pS ftrander i Tandgifuret pä Lögn-
holmen utan för Strömflad, pä Olila/kår

,

mundholmen ock Våröarria nedan for f ahlun,

på OroM/l ock StfkiHiga andra holmar.

j. STATiCE caule nudo ramojb Lmn Hort>

Cliff, nj, Linmium maritimum, maiiis. Baié.Fin:

1^2, Tourmf. Injl. ^p.. Limonium maius muUis>

aliis Behen rubrum, Bauh. Hift. ^. p, iyö.

Vaxer ymnigt på fodra fidan af Löghol-
m^n i Tanura Sockn långs efter ftrauden ifielf-

va vattubtynet.

4^

V
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Ingen hade vål tånkt ac finna denna ort

vill i Sverige*

6. RUBUCmk auleato: foliis ternatis ac quu

natts. Linn. Hort. Cliff. ijpz. Rubus vulgaris
, five

Kuhusfru^nigro. Baiih. Pin, 4jg* T9urnefJnfl.^i4

Rubus major ,fruBu nigro. Bauh. hifl. 'z.p.jf.

Biornebår, Biornebufke kallades den af

alla i Bohus-Lån.

Våxer åfver hela Bohus Lån, nSgot up-

päfafta landet, meni ganika ftor myckenhet,

ned mot hafskanten ock på åar , uti backar,

vid bergsfåtter ock gårdesgSrdar.

Denne år oförliknelig til häckar.

Båren åro fvartagtiga, fe ut fom Hallon

eller Åkerbår, fmaka fotfura : de infyitas ock

forvaras på famma fått fom hiortron.

7. COCHLEÅRIAfoliis roäicaUhusfubmmäis^

tmäinis oblongisJinuatis, Linn. Hon.Cliff.jja. Coch-i

kria folio fubmundo. Bauh. Pin. no. Tournef, h/f^

21J,
Cochkaria. Bauk Hifi, 2. Dod. Pemfat^

j;^4. DaleckHiJi.rjzo.

Denna fortråffeliga Skiörbiuggsort våxer

i ftor ymnoghet bland klappuren ock uti fan-

den vid ftrånder nåftaa på alla holmar.

CRAM'
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/. CRAMBEJolits €oriatis
,

crijpis, carnofis.

Lim, Hon. Cliff. Cratnbemarkimr, folie Baas"

fic£. TourHef. Infi.2^, Brajfm maritima mono fper-

mos, Baub. Pin, ji2„

Strandkähl kallades den ällmånt af fifkare.

Våxer på en ftor del holmar vid ftrån-

der i fatiden ock ftengrufet, famt bland klap-

puren der andra orter eikunnakomma fort, til

exemp. på Lugnholmen utan for Strdmftad

,

Unghud, ftora fvangen, Olalkår i Tanum,

famt StIkilUge andra långs efter hela fiökanten.

Hvilken hade kunnat inbilla fig ät tråfFa

denna vilt växande i Sverige'^

Til bladen liknar den aldeles vår vanliga

Blåkäl, få at man IkuUe hafva måda, at kun-

na Ikilja dem från hvarandra : näppeligen kan

ock någon kål hafva fiorre ock tiockare blad»

Sn denna.

Ingenftåds vifte de at anvånda den til nå-

gon nytta, iag Ikulle dock tro , at den nåftan

få vål kunde nyttias til mat for folck fom an.

nankåU Raius fager ock, at den dortil bru-

kas : iag kaftade bladen afden famma for koor,

getter ock fvin, alla åto vål något deraf » men
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egenteligen var n6je at fe huru häftigt fvinen

refvos om den famma , ock den ganlka begå- *

rigt åro.

K oten varar i naSnga år , ock behöfver

altfå dfåci årligen*
'

. jp, FlSUMjtifulii,integeminisSinn.Hm.Cliff>

06^. Fijtm mammn, Rai. Hifi. Sj^z, Lim. Flor^,

Hafsårter»

Växer på iamtna ftållen , fom nåftföregä-,

tende ftrandkål) neml> på åclki!iiga holmar vid

ftranden bland klappuren , der fdr den i ma^

gra jordmän andra våxter ei kunna trifvas, til

exernp, pä ftranden utan för StrÖmftad
, pl

Skalhoimen ock andra holmar i Tanum på ät-

(killiga nedan för Fiållbacka &c. Tiltörene ur •

den funnen på Finlka lidan af Uevr Profefbr%

Arterna åro få ftora fom våraVanligagrå-

å?*ter , om ei fförre iag har råcknat öfver4o

ikidor alla våxte pä en flielke upkomne af

en ock famma rot * til fraaken har iag funnit

dem n%onfin få goda (om våra gråårccrj ock
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ehuruvål iag i ftol* myckenhet åtit dem fårfkä-

ock okokade, har iag dock ei kandt den ringafte

olågenhet deraf. Hur vifte ei Invånarenä at

använda d^m til nSgot , dock har man af ör-

te-böckerna exempel , at niätiga meniiifkior

i dyr tid uppehållit iit iif med desfe»

Roten afdenne 4r ock perennh, det ar, fe-

dan desfe årter en gäng åro fädda , kunna de

vara i mänga är» ock behöfva ei , fom våra

vanliga årter» at fäs å nyo hvart år; utan

om våren upfkiutes frän farama rot altidnya

ftielkar.

Månfördenfl^Lul detei lönte mödanat gö-

ra förfök ock fä bagge desfe /lagen , neral

Strandkålen ock Hafsårterna ? Raius beropar

figpSegen förfarenhet ock fager, at han fädt

Hafsårterna i Trägårdar > ock funnit, at de

der trifvits alt för v ål oek burit fruckt. Mån-

ne eiåtminftone de fterilatteock magraftefiål-

len. vid Hafsftrander kunda ock borde hårmed

flanterasl Hade man då icke dea nytta, at de

ftållen , fom til intet annat kunna anvåndas

»

blefvo nyttige ock fruktbare ? vore det icke

ea förmån at flippa fä dem åhrligen? Kunde
H 4 maa
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man då icke göra fig förfåkrad , at desfe ei

/kulle taga fkada af köld fom våra vanliga kåh!-

ärter ock årtflag göra , emedan förE reuhe-

ten har lårt, at dc vilt växande örter ei gruf-

va fig för kölder , eller af. dera taga iiägon

men ock fkada?

10. ASTEKfdiis ouatis^rugofis
,
Jiihtus tornen-

lojis
, mnpUxicaulibut : calkum fquamis Quatis ^patU'

lis. Lim. Hört. Cltffl 4*7, After omnium maxmuSj

Helenium diäus* Tourenef. Infi.^Sj' Heknium
|

Jive Enula Campana. BauL Hi/l.j. p.ioS-

Ålandsrot. I

Växer ymnigt pS ängar ock låglänta S-

kergrenar vid Byen Bionni i Morlanda päOrouft»

Som denne hos os häri Sverige altid varit

hållen för en Trägärds ört , fä förekom det

mig något underligdt, at finna detinaviiit; der-

före frågade iag : om den ei i början blifvit dit- I

planterad? hvarpä {varades enhälligt af alla I

at de ei hade någon kundikap derom; men det ^

\ifl:e de, at den växt der från urminnes tider.

Ob
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Obfervationer öfver Barometerens
ftigande ock fallande vid 3tlkilligt diup uti

Kongsbergs grufvor i Norrige,

Af

Mårten Stömmer,

T "
'^Nder mit kortta viftande vid Kongs-

S bergs filfvervårk förledit år , ville

iag intet låta tilfåliet gå förbi , at ob-

ferPera öiwer Baremeterem ftigande ock fallande

uti grufvor; pä famma fått fom Herr Jfefor

irallerius ock Herr Prtfefor And. Ctlfms giort i

VMtt ock Sei]hergs%XM^^ox\ fom kan fes afFran-

fka memoirerm for år 1 712» ock ÅBis LiterarUs

Svedd for år 1714. Samt Kongl Wetenlkaps

JcAdemiens Handlingar for 1741. p. 10» I fyn-

nerhet fojm iag dår kunde komma pS långt ftör-

re diup,« ån uti någon grufva hår i Sverige*

Jag fkaffade mig derfore tvånne ftyckea

BAvometrer til låns , hvilka voro af det ordmai-

re flaget , med fmala rör , fom hår plåga båras

©mkring ock förfåljas af Tyfkar : Båttre fto-

do pä den orten icke at finna» Efter iag då ei

kunde vara förvisfad om Måftarens MtwAtefe

fom giort dem , ville iag icke lita pä ScAtms

H y rik-
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riktighet ; utan betinåte mig af Cirkel ock eil

Sveiiik måtflåck , at taga åadringarna af qvick-

filfrets högder , ifrån den punkten det ftod

vid uppe i dagen , når jag gick neder i gruf-

van , utan at fråga efter hela qvickfilfver

Colimmens högd ifrän Superjictes i .dofan» Rö-

rens fmalhet hade den vårkan at ohjervatiomrne

kunde vara ofåkre på 2 a 3 tionde delar af en

lined, fom jag förfökte dä jag rörde Baromete-

ren utur fitt (kick ock låt honom falla tilbaka

igen»

Den ena Baromférm bars neder med mig *

i grufvan j den andra fatt uppe qvar, på det

jag Ikulie få veta om nägon ändring fi^ett i
^

jlthmofph^nti under éfervMions tiden , i fall
*

nägon Ikada fkulle j(l<:e på den fom bars ne-

der i grufvan. Jag hade ockfå \ytiS$egen Got- i

tes grufva den förvåntade förmånen deraf; ty

når jag kom upp igeti fant jag at litet luft

kommit emellan qvickfilfret ock Ikilt det åt til

en limAS dljlance uti et varmt rum. Hvilket

jag likvål år fåkcr om, st det icke ikett för ån

emot flutet af uppfarten ; emedan jag vid

fimtimrn^ noga (xammrAdtvövQt hvar gäng,

undan-
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undantagande den fifta , dS jag lifade på, kar-

lens varfamhet j fom burit honom o/l^add hela

den föi(ra vagen i)åde upp ock ned. Uti äs-

iw^^/j- grufvan hade jag fedan ej mer Sn en Ba->

rmtter då éferv^tmemd giordes ; men der blef

den fom jag bruljade » aldeles ofkadd uppförd

utur grufvaa igen» Det diupet fom har fiär

anfört för hvarje ort , dår éfervAtienerne flved-

<äe, har jag af Hr« MarMcheidern Zmer med
fakerhet fät veta. Men för de $hfer\>atkner fom

intet diup ftSr utfått fore, har jagei nSgoa

Yifshet kunnat fä om orternas diup, äf orfak

at alla Gruf-Öi^m^-^f^ ånau icke voroförfår-

<Jigade.-

Det dår i Bergslagen brukeliga mättet,

fom kallas Lachter , håller 3 Seeianlka alnar

ock fvårktum, hvilket jag för hvarje ohfemthn

reducerst til Svenfkt måt ; efter den proportion)

ibmjag efter etnogajåmBrande, funnit vara,

emellan den Sven/ka ockDanlka alnen, nemU
fom 1000 til 1056»

Den 27 September gl ftyl förledit år 174a

giorde jag éfervMimerm uti gamla Seegen Got-

.m grufva. Det regnade den dagen mycket

^ ftarckt
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ftarkt i Staden , fom ligger nedan töre gruf-

bergen ; men pä fielfva berget fåll mycken

fno» Barorneterm hade några dagar förut begynt
at faila , f ä at ingen förhoppning var om klart

ock beftåndigt våder pä n%on tid.

Kl. 8- 30 min, om märgonen for jag ifr^n

ftaden til berget, fom år något mer ån en fier-

dings våg derifrän. Kår jag då kom up p3

berget kl. 9* 36 min^ var Barometereti 0, 4; lågre

ån i ftaden (Jag har tagit BArometerens högder uti

Decimåler at Sven/ka Öm»»;»/ tum). Detta år den

punkten fom jag kallar o, ock råknar högder-

nas föråndringar ifråa , uti grufvan. Bergets

ferpendkuUire högd öfver ftaden år 67 Lachter,

fora kan /lutas af anläggningen til en Stolle,

fom har fm utgång vid elfven, fom går genom

ftaden, ock fkal föra vatnet dit ifrSn grufvan.

Kl. 10 uti en ort, fom kallas Flefcbehrd

ock är 84 Lachter diup ifrån dagen, har 54röwc-

/,rrfj»ftigit til 0,4g.

Kl. 10. 2 5 min. Uti en ort, Lewra kallad,

fom år i6z lachter diup, ftod Bmmtem o, 84

högre ån på berget.

Kl. 10.
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KK lo» 55 på nederfta diupet , fom år

i i 1 lachter ifrän dagen, var BArmeteren ftegen

til I , X,

Kl, iz. 4^ min* vid upfarten, var hög-

deji, uti Levra,o, 88»

Kl. ! 18 wi». uti FUfcbehord igen^var hög-

den o, 5;.

Kl» I. 50 mm* ds jag kom pa berget, fant

jag den BArmeteren fom fatt uppe qvar , hafva

fallit 0,05 under den tiden jag varit i gruf-

van.

Den 30 derpå (6\]mdeSepteml>er,ohfervrraäc

jag 6fver Bmmeteren uti SAmwh GmfpAy Ibm

ockfS kallas korshergtti Väderleken var dä den

famma, fom ååj^tg ob/trvtrAde uti See^en Gqtter

ock Barometeren ftod allenaft 3 iineer lägre.

Kl» 8 var BfiromeUrens hogd i ftaden o, 54

ofver den han ftod vid pä berget, kl. 9, 40 mh*

Kl, 10. lo min. uti en ort fom kallas Jpo-

tbeket y var han ftegen o, 29 hågre ån han var

på berget. Jag drogde der en ftund ock é-

[trverAde \l nytt kl. lo. 56 min^ååj^g fant ho-

nom vara o, 26» Huru diup denna orten år,kun-

de jag icke f5 veta.

Kl. 1 1.

(
I
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KL II. i o mn^ Obferverédi 'yåg uti Stellor^

un i hvilken ur i lachter diup. Baromterem

högd var dä o, 52 högre ån i dagen» Sedan

jag drögt der några mimur fant jag honom

vara o, 54. Denna orten ligger tåtnmeligen

når vid famma hogd öfver vattnet, fom hufet

hvareft jag bodde i ftaden. Som kan flutas af

fl:olIen,fom ifrån denna orten ikail föra grufve-

vatnet uti elfven.

På botnen i denna grufvan kunde man

e] koma utanfera, derföre okferveradejag lachter

högre up, kl . 1 1 2 8 då Barometeren var ftegen

tii o. 57. Men jag hade ingen nytta deraf; eme-
*

dan jag intet kunde få någon fakerhet om diupet*

Kl, II* 38 ««^"a. Uti SHllorten vid upfarten,

var BAramttirms högd o, 49. Jag drögde där

en ftund ; men han ftod lika.

Kl. I». I a iw/a» iJci Jpotbeket i^en , var f

fcégden o, 27.

Kl. I a» 45 mh. Dä jag kora up pS berget

igen, var Bmmetren o, 5 högre ån då jag gick

neder*

Vid defla fenare ohferiMknernAykmiåQ]zgmtQ.t

bruka mer ån en Bmmtsr', ty den andra var i )

olag , och flere kunde jag intet komma ofver*
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At få mycket båttre kunna jämföra oli/er-

mUmrm, har jag uti följande tafia fatt dem
tilfamman.

iVrg^// GOttes Grufva,

Tiden Orterna

Diup. i

P. mäci

Lacht,

Djupet i

alnar» hogder^

Barom. .iViedi.

CoirigJ uni.
hégd.

Thti, ni
I fiadcn

j-

67 - 0.44 044
_

r a DC»

get.
0 — 0.

—

0.0^

10.10 84" 284* 14

t-o.f 3

0.49

10.2^

itil

Levra 162 -
f48-2i to.S4

to.88

0.8 ?
j

0.92 0.8 8 f

Bottnen, 232 - 785' .

^'

fr. 2 1.22 1,22

Såmueh Grufvs»

8V0
IT. TO

IT. IjT

I

i lladcn

och

ftollort

fomår

921 514

tc.T4

1 0.49

0.5-2

0.47

O/f

9.40 Pa ber-

get. r
0 0

1 0.0 T

Corrc£lion3r (kcdd pä dett fSttet , at jag repartcrat Baro.
metcrens variation pä berget, emellan allaobfervatjonerna, pro-
portionalitercftcrtiden. ocli Hlcdä» ut\Seegen GottesGru/pa
lagt 0.0029 til högderna for hvarficrdsdelstiina efter Rarowe-
teren foil medan jag var nedre. Men i Samuels Grufp/l
tagito.ooj9 iträn hyar flerdedel? tima; efter Barometercn {k^,
ca

,
uB.er obfervations tiden Jika mycket, fom lian föll i den

förra grumn, „.

.

171 .-t

'
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Hår af fer man , at Barometerens ftigande,

år intet lika för hvar aln pä äc/killiga /lags diup»

Ty emellan den forfta ock andra ebfervationeni

fbm Aiférera 227 alnar i hogden, fvara 5 21 alnar

emot en Unea på Barometerm. Emellan den

andra ock tredie fom differerA 284 alnar 14 tum i

högden, fvara alnar emot hvar linea. Emel-

lan den förfta ock tredie , fom diferera $ 7

alnar 14 rum i högden , fvara 63 alnar emot

hvar lineas åndring på Barometeren, Emellan

den tredie ock fierde fom differera på 264 alnar

i högden, fvara 7 j alnar emot hvar linea på Bår«-\

meteren. Emellan den fierde ock femte ; hvilkai

hogden diferera 2 ; 7 alnar/vara 71 alnar emot en

UneA^ Man finner ock fä mycken irregulUrim i Ba-

rometerens åadringar,om man fer på differenctn

fom år obferverad emellan MAronteterens högder

på et ock famma ftålle, både vid up-ock ned-

farten, Jåmvål ock af den éfenA$kKen fom å?

giord i SAmueis GrufvAn ^ om den jåmföres med
lika ftor högd i Seegen GOttes Grufva»

Deffe cbfery>Atiomr AccorderA fäiedes intet

med dem fom Hr, Jfejfor FAllerms giort i Falu

grufva j ty fom han icke allenaft funnit , at

lika
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lika ändringar pS diupet jförorfaka lik ändrin-

gar pä Barometeren , ehuru diupt ttian kom*

mer; utan ock at 4? alnars ändring i diupet,

förorfaka en lineas åndring på qvickfilfver

Colutnnert^ Som år nog mindre ån någon fona

jag fäc»

Med Herr Profe(fbr Cetjii Amrdefa minä

dfer^v^timer båttre i ty i Salhérget tiafver iiaa

på nåftan lika ftort diup, med mig, nemligeii

3 18 alnar, fåt lika ftof vAtiäth» i qvickfilfrets

hégd foffl jag på 314 alnar. Men rom inga

ohfcrvAtmer åro der af honom giorda pä vågen

emellan dagen ock botnen , fä kan jag icke

yeta, huru vida ändringarna på årlkilligt diup

i Salberg , kunna fvara emot dylika åiidringae

i Kongsberg,

Men af Hr. fnfefaf dlft éferUtmet i

palun lynes ^ at iiitet altid lika, ändringar

diupet , förorfaka lika ändringar på B^romeu»

ren ) fom kommer ofverens med det jag fun-

nit» Om man jåmférer 1741 års handlin-

gar med defle ohfervAHmr , få finnes iåttel,

huru vida de omtalte Hr* ft<if(f^ Qlfit éferv*-

tmtr differerA iftän mina* At finna hvad of-

I fäjceni
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faken , til diferencen emellan Hr« Affeff^or Falle-

ru ock Hr, Vrefeffor Qlfi fårat mina ol>fert>Atmer

mä vara, kommer an pä fiere obfervatiwers an-

Hållande, med all mogelig flit ock Accuratefe^

Om de få kallade Berg-eller Jättegry-

tor i Bohus - Laa.

Af

P. Kalm.

ä Våroarne , fom ligga nedan för lamm
Socken , ock af allaujari Bohus - Lka

långft ute i hafvetjvoro bår och dår i

bergen häl , dem Bönderne kallade Bergsgry-

tor ; de fägo inuti ut fom en gryta , hel

trinda, ock fä flåta, fom de varit fvarfvade

:

Jag fäg dår åtikilliga , af hvilka fomliga voro

ftörre til Diamteren ån andra. Jag hade luft at

mäta huru diupa de voro , ftack forden/kul

foten ned i en af dem , men jag var fnart

glad , at jag fick draga foten up , emedan

vatnet gick öfver Stöfvelkragen , ock ån dä '

tunde jag ej råcka nägon botten :jag tog fedan

en ftor ock måtte diupleken , dä jag fant,at

den var 2 alnar diup : den torde vål hafva

varit diupare, emedan ned på botnenvoro fult

med
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ÄTed ftenar dit Hed kallade. Diametern af
denna var 5 quarter : af vatn var den nåftan

fulU Åt/killiga andre fådane voro hår, dels

ftörredels mindre, dels diupare, dels grun-
dare» Alla Bergsgrytor, fom jag fäg, få våi

hur , fom annorftåds i Bobns -Lkii voro altid

på fidan afnSgot berg, dit vatnet kunde rinna

frän de högre orter : aldrig fäg jag någoa
hogft på berget»

Pä oftca fidan ftraxt ut om Uddevalla var

et berg , hvari voro åill^iiliga fådaae Bergs^

eller jåctegrytor , fomlige Ilérre
, fomlige

fmacre; några ned vid bergsfoten, andra hö-

gre up, dock altid pä nSgon fida af berget.

Et ftycke från lå^nebj Pråftegård, var åf«

vea en fådan Bergsgryta i flutcen af et

berg , fä at man med möda kunde komma
up til den. Af Bönderne kallades den s, Olofs

kåila , ock har man i forna tider döpt bara
deruti : man har ak til fednare tider haft åt-

Ikilliga vid/keppelfer vid den famma» Då nu
varande Kyrckioherde Hr» Al^uift förftkom tii

denne föriamliiig, har han funnit half-örar,

rundftycken
, u.älar ock annat fådant ikråp i

ilen famma.

I 2 Strax
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Sfrax vid M611eby pä Tiorn voro vid fi-

dan på et berg tvä dylika Bergs - grytor,

hvilka Bönderna brukade fig til nytta pä det

fått y at de lade de fkinn , hvaraf de ville taga

hSren, deri , ftrodde kalck på , läto fä ligga 14

dagar, d håren fedan gingo låttä af,

Vid Gåftgifvare- gården Ronnum en fier-»

dedels våg pä denne fidan om Vennerthorg i

yeprGåtlAndtihåes vara i et hålleberg några ock

tiugu fådana Bergsgrytor i dem jag dock, for

tidens korthet fkul, ei hade tid at belkada,

Orfaken til åeffe Bergs-eller Jättegrytor

föregafs af fomligom vara denna ; at fom fä^

dana altid åro pä fidorna af berg , fS hafva de

fororfakats af vatnet , fom rimnit ned frän

bergen, ock på det ftållet , der Bergsgrytorna

åro ,
giort en hvirfvel : de mente, at få nog

kunnat fke, om ei fnart , dock på fä många

hundrade års tid , ty gutta c^at Upidem mn \>i

fedfipe cddendo. Men hvarfore fins då ei fåda^

na pä alla orter?

En, vid namn AnckArflrhm , har låtit up-

gråfva några af fädana Jåttgrytor , fom varit

fulla med Jord , ock funnit i fomliga krukor

upfjlte med afka gch ben.
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NSgra fade, at de i fordna tider blifvit bru-

kade dertil , at man lagt fåd i dem , ock med
en ftöt af tråd ftdtt fonder fåden , dä man
éi haft tilgångtpä quarnar»

Ofvannåmde åro de , fom jag erhindrar

mig hafvafedts men utom dem fades i 5<)å«/-

Lån finnas af dylika en ftor myckenhet,

Theorem angående rorelfer utföre

öupade pUnery i anfeende tH frf0f0ft) eller det

förhinder fora förorfakas af gnidning»

demonftrerat

Af

P, Elvilis»

1 met år et bekant TbeQrem fom GaUum
1 1 hafver upfunnit ock åemnfirerat : At på

få lång tid, fom en kropp faller perpendt'

cuUrt utföre pimeternAB afhalfcirckelnAD dB*

TabJII.fig,a. låkan han ockfä äka utföre hvar

ock en plan DB, dB, fom år ftåld innom faroma

halfcirckeh Men dä förftås det, at defla pla-

ner åro fuUkomligen flåta , få at kroppen mäfte

åka utföre vid deras minfta ftupning ; men i

anfeende til det, at fädana planer intet åro

gårna fl flåta , kan detta Tbeorem med någon

I I åadring
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åtidring göras äf vidare begrep , fäledes fom

följer.

Om ert krop åker ifrån E til B,uppa planen

DB, påJa lång tid,f&m hänfalkp perpendiculert^

nffore chorda AB,äffegmentet ÅEeB; (a kan han

(u:kfauppååfmnfå lång tid åka utföre hvar ock

en pkn . e B , Jörn ar ftåld innom /amma fegmnt.

Ty efter kroppen nu åker allenaft ifrån E til

B, <?er han pä famnaa tid IkuUe åka alt ifrän

t) til B 5om intet friBim hade" förhindrat ho-

iicmv oGk man vet at detta förhinder jämnt

fecktar kroppen uti des rörel(e,åfven fom defs.

tyngd jåmnt häftar honom ; få m§Liie fr/äion

vara til tyngden fom EB til DB : men denna f

tyngden fom förer ock häftar kröppen utföre

planen, eller defs reUtOfA tyngd, fom den kal- ,

las , förhåller % til tyngden fom trycker krop-

pen til planen , ock derigénom förorfakar

friäiéH, Com DB til DA ; ock förden/kuU är

tx £«iuo, friBim til tyngden hvaraf den förorfa-

kas, fom ED til DA. Men efter Ängeln AEB>
dier des ctmplemfttum AED , famt ADB uti

halfdrckeln , åro gifna , få gifves Ockfä tri-

angeln ADE y^mV: decår, alla trianglar Ad e

"hafva en likhet med triangeln ADE, få at det

år
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år altid famma förhällande emellan de ock Ad
fom emellan DE och AD , ock efter det ockfå

år altid famma eller et gifvit förhällande

emellan friäh» ock tyngden hvaraf den för-

orfakas, (få vida det år famma flags w-^^fw»*

fom gnida emot hvarandra) ock defla tyngder,

nåmligen den fom trycker kroppen mot pla-

nen dB, ock den fom trycker honom mot

DB förhälla fig fins emellan fom dA til DA;
ock derföre mäfte ex é^uo, fri^hnernt fom af

tryckningar förorfakas, förhålla fig fom de tit

DE : fä at efter kroppen förhindras fE myc-

ket af/r/^/#» uppä planen DB, at hanallenaft

åker ifrån E til B , der han eljeft hade åkit

ifrSn D til B, fS måfte han ockfä uppå planen

d B allenaft åka ifrän e til B , efter han utan

frlBion hade äkit under famma tid ifrån d til B»

Hvilket JknUf hevifas^

Kunfkapen om rörelfer utföre ftupade

planer förekommer vid ftuprånnors inrättan-

de for vatnhiul , hvar vid man hafver nödigt

at taga i ^cktfrt^ion af vatnets gnidning emot
rånbotnen» Huru mycket denna ^/^/ö» kan

förminika vatnets häftighet , kan jag intet

vifa båttre prof ån af Hr» Cmmercie Rådec
I 4 Mheims.

I

I
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mbetns förfök , fotn anföras uti Hr» Cåpkaitte

fruvalds iy.de forelåsning pag, »40, 242 ock

245,» Tom, IL Det lille underfals vatnhiuler,

hyarmed forIBken axiftåites, giorde 36,5» om-
lopp uti tömningen , under en tid af 60 fec.

når vatnrånnan hade i o graders ftupning,roen

giorde 39, omlopp vid io graders ftupning)

ock 40. 9» omlopp vid ?o graders ftupning t

vatnet flod hår altid Ika hégt i dammen eller

rmvomn , i anfeende til hjulaxeln , men hdg»

den för vatnets fall pä hiulet kom deri^öre at

förminlkas, alt fom rånnanblef mera ftupad,

emedan hon tangeradf hiulet » ock fåiedes om
ingen friciion hade varit, hade hiulet gått

låiigfammare vid fiorre ftupning , der man
iikvåi finner vara Ikedt tvcrt emot ; bvaraf

l^an flutas,at om rånnan lågges mycket lång-

fluttj vinner man v ål uti häftigheten igenom

bögden af fallet, men förlorar mera igenom

/ri^/W » ftupas Icer råaaan alt for brant jvin'

jier man vål för mindre friäion ft<;ul ,menfor^

jorar mera igenom högdens förminikning.

Eåiinans fördelacktigafte ftupning finner man
fåiedes : låt J vara vatnhiulets halfva Dia-*

wetsT j ock H vatnets högd öfver det lågfta af
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fimlet, ock WfriBhp vara til tyngden, fom
den fdrorfakar, fom r til i» få år diftancen

emellan hiulaxeln ock lodlinien , fom fåls til

deij punäen der rännan bor tangera hiulets

peripberhf lika med vrJJH ungefar, når intet

ftiBim år defs ftdrre , eller at fims för rän-

nans ftupnings (ingel bör vara til finm utm

fom vcJJH til S. til fxempel, om det vore et

hälft bröftfall , eller vatnet flöde i dammen

til fierdedelen af hiulets högd , ock frmon
vore T af tyngden fom den törorfakar , fä

Ikrifver man i för J» f för H. och 7 för r,

hvarföre fims fdr ftupnings ängeln vore til

fmus tom , fom Viö til I » eller t til i

nåftan , få at denna ftupnings ängel biifv^

30 grader,
'

Ron ock Anmårkningar
Angående en förgiftig Rbk eller ÅngA uti

^ekm Koppar- Grufvor i Norrige,

Af

loH, Browallilis,

Jag
har tilförene nåmt om den förgiftiga

Berg-Ångarh fom uti ^(km grufva i Nor-

rige ikal taas i Ty vil jag nu hafva
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den åran at gora derora någon vidare beråt-

telfe ; i anledning af det , fom jag under mit

viftande derpå orten om Sommaren år 1 7^5,

detta åmnet angående kunde utfråga ock för-

fara»

Uti plit månad , då jag aldraförft var

vid denna grufvan , blef mycket berättat omi

'arfenikAlifkn dunfter , ock de olyckor , fom,

tid efter annan, dårigenom blifvit förorfaka-

de ; Man fade mig, at fä långe vacnet i gruf-

y>m dageligen kommer at röras , få år det in-

tet at befara ; Men får det blifva ftHla til defs

at en hinna lägger fig derpå , fä upftiger vid

defs rörande en dödelig ånga deraf j Den
^mma fåtter fig i förftoxe ock kånnes med
en fötaktig fnfak pä lapparna ; Eho fom fä-

dant varfe blifver ock icke Ikyndar lig op|

igen, han år fnart om en hals ; Fingren fåges

förft ftelna , ock fedan efterhand hela krop*

pen. Ock förmårkes denna dödeligé ångan i

lynnerhet, når man brukat ved ock fattnings

eller , fom det hos ofs heter , tilmakning',

Hvarföre ock grufve- arbetets drift , igenom

denna Arfenik^HjkA vok^xi,, mycket fenkas, med
mera.

Sådant
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Sådant alt , fåfom i våra ^ordijk» koppar*

grufvor nSgot ovanligit , foll mig i forftone

jftiycket underligitföre; Hålft emedanjag icke

i denna grufva fant nSgra malm-arter , fom

åga någ^nfårdeles myckenhet af Arfenko eller

andra fiygtiga ock farliga Mmraiier , utan

nåftäft dylika ; fom vid Falm ock andra kop-

par-grufvor , dår grufve-röken icke pä långe

når yttrar en få Ikadelig värkan»

Sedermera, vid min återkom uti Septm^

ir/x mänad , fick jag, af en nyligen timad

vådelig håndelfe , anledning at fråga närmare

efter et ock annat: Hiftorien år denne: Vid

flutet -af Aftgufti månad , äfvan nämde år , d5

man 8 dagar förut hade giordt en tilmakning

i den få kallade Ny^-grufvan, vågade %, ef-

.ter få ISngt drögsmål, omlider munderfiigAre

ock en serfel eller grufve - dräng neder ; De
faknades väl ftraxt, en tima efter nedergäenr

det ; Men röken befants ännu , vid efterfeen-

.de, fä ftark , at ingen än dl tordes väga fig

nåftad , at föka dem J underftigaren, fom ne-

derft låg, biet icke heller opbragt , förr än

tre dagar derefter» Ibland dem , fom varit

nedre
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nedre at leta ock fora op defla olyckelige per-

foners lik , har icke defs mindre en , den der

vägat {ig diupaft, blifvit fa betagen, at han

Hulpit ftraxt i grufvan omkull , utan all ro-

relfe ock kånfla ; Men,fom kamraterne honora

itid faknat ock på fårfl-ca gerningen kommit

til hjåip; famt flipat honora op i dagen, up-

brutit munnen ock gjutit vinåttikia ip,få har

han derigenom qveknat ved ock kommit %
fore igen ; Och vet man vid flika olykliga til-

fållen hår el utaf andra läkemedel , ån vin-åt-|

tikia ock TkrUc ; Hvilke dock ofta forgåfves

användas.

Af ftenarne, fom efter denna fattningen

blifvit utbrutne, har, fedan de kommit up i

dagen ock blifvit fonderflagne , indä kånts

fäfom en ftrång Mil-roks-lukt ; De dödas klä-

der , fårdeles ftigarens , fom iångft legat ne-

dre , hafva åfven gifvit et vidrigit ock lä

Öarkt os ilrän fig , at ock folket , fom hans

. lik handterade , dervid lupit fara» En huftru,

fom tvagit liket , ock fedan /kulle vrida huf-

vudet til råtta ,
hvarigenom munnen kommit

at opnas, har, af den ångan, fora gät deru-

tur, blifvit få rord, at hon fallit omkull ock
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Eljeft har på den döda kroppen intet an-

nat teken funnits , ån at blod luppit igenom

mun ock nafa , ock åfven huden på knåerne

varit fönderlprucken. Kroppen har v ål i for-

ftone varit biä öFveralt ; Men all blänaden har

dock genom tvagning gät bort i få at han

blifvit hvit fom tilförne. Icke håller har nä-

gon fvulnad kunnat mårkas , forån liket le-

gar en ftund i dagen , då det fedan begynt

at fvålla. För öfrigit har kroppen varit fl

len ock mink fom på en lefvande menniikia.

De , fom i grufvan för detta Ikadehga

dammet varit i lifsfara ock fedan kommit fig

före igen » fåga fig hafva mårkt ock årfarit,

at famma dam eller rök mårkes fom en hvit-

aktig dimba ; Dä den fynes , må ingen våga

fig långre i Defs fkadtliga vårkan yttrar lig

fäledes, at man förft kånner en löraktig fmak

på läpparna ; Hvilken anfes fäfom et .farligit

mårke , ock en åtvarning om en fnart före-

ftående fara» öronen fågas förft ock i fyn^

nerhet blifva hårdt trykte ock angrepne ; ögo-

nen derefter ; få at man förlorar horfel ock

<yn ) Därjämte förtages magten i l^derne,

ock de ftelna
, begynnandes ifrln de ytterftaj .,
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andedrågten qvåfjes, en kånfloloshet ock d54

ning följer der på»

Än ytterligare blef jag derom förfåkrad,

at af denna röken lägger% fäfom en blä hin-

na pä vatnet i grufvan ; ock , at man en fka-

delig vårkan röner , fä fnart fädant vatten

röres; Dock kunde ingen med vifshet öfvet-

tyga mig at denna hinnan , utom vid tiifåilen

af fåttningar, yppar fig , eller at man finner

nägon förgiftig Jchvadcn eller ånga defsför-

utan.

Når man kommer i denna röken , då han

nedre i grufvans djup tjocknat , få flåckes et'

brinnande ftickebiofs dåri ftraxt ut , ock det

fä aldeles, at ock ingen eld mera i kolen qvar

blifver ; Der man dock eljeft, når fädan rök ei

år ä fårde , pä famma ftållen vål med blofs kan

%1yfa ock vandra omkring,

Ånnu äro några omftandigheter , fom kun-

na tjena til uplyfning, nemligen : Malmarcer-

ne åro P/ri/fx koppar - kies , ock Pjrites

J]ihflavus fvafvelkies ; Af hvilka den förra, rått

tåcock rik ». (dock aldrig af den arten Ibm-

fårmalm plågar kallas ) finnes i gamla gruf-

;

y^in,
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Van, men i den nja efomoftalt, ock meråndels

fvafvelkies blandad ; Hvareft likval denne dö-

dande röken nu upkommer. Denfednare malm-

arten beftår ffiåftendels af tärningar eller oäo,

edtit , ibland anfenligt ftore, men måft fmS,

ock , til en vid Falm få kallad fufs ihop gyt-

trade ; Dock med ifp: ångd fyritefiavo ; Enhvit-

lett fvafvelkies kommer ock ibland före; På

något ltjverf»$ år hår åfven tilgång i ock

ftundom blir man en Lhidum fyriten var£é,

öfver hufvud år denna malmen )ik\ål af en

tämligen lös cm(tfim( ock fammanhåagande,

fårdeles den fmStårnige kiefen, fom vid /kiut-

ning ock tilmakning 1 ftor myckenhet fm§Ia3

fonder , ock vallvas r«^n ifrån fin mull, förråa

den kommer i bruket. Af denna malmens

löfa cmfiftenct kommer ock det , at han vic-

triokfierAr t mycket fn^rare , ån vid någon

koppargrufva , fom jag vet, i Sverige eller

Norrige ; Hvadan det artiga pr<eäpitations-v ar-

ket hårflådes hofver fit urfprung. Ock ehu-

ruvål den fnåile dä varande örverftigaren vid

Rörås j Leonb. Borchgrevinck velat föriåkra , at

han funnit mtimonhUjk^ ftrålar i malm hår

ifrån^
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ifråa , få har jag dock icke kunnat finna nå-

gon den,ringaft€ liknelfe dertil; utur nya

fchaktet var likväl en arfenkaUJk fä kallad jårn-

binda upbruten ; Men, om den fvarta ock lofa

^fienen hårftådes , fom beftSr aller af fvart

fchifmner , äger derhos något rofvande fvaf-

vel , det kan jag , i brift af förfok , intet nå-

got (aga om. Sjelfve nya grufvan år 150

famnar i en flack fluttning^hvars lodråtta diup

torde ftiga ofver 5o famnar; emot hela denna

långden år ingen annan opning , ån blott den

enaanfarteni ty årnar man drifva igenom,

från en ort Schakt - orten kallad , til et nytt

fchakt , fom år anlagt, ock hvartii ånnu åter-

ftod ;6 famnar.

Ar altfä en ftor brift på vådervåxling,fä

at ock derfåre fåttningar ei kunna brukas ; ock

når de oumgångeligen behofvas , få hindras

grufve-arbetet igenom hvar fåttning ofver 8

eller inemöt 14 dagar for denna Ikadeliga

råkens fkuU

Briften af vådervåxling g6r ock utan

tvitvel mycket der til, at vid tilmakningen

veden ei brinner ut , utan aUenaft de feta

ock fmått fpåntade ftickor on^k"ng fielfva
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^trningen, men , fä fnart röken tiltager, flok-

nar det öfriga ut.

Man har budit til , at arfåtta denna bri-

ften genom eläar , ända utföre den fä kallade

Hundvågen
i fä långt fom detunnat brinna, at

.derigenom rånfa grafvan frän denna förgifd-

ga röken ; men det har åndä fögp ve|at göra
tilfäken. ^

Åfven har man förfökt med puftar ock

llålgior, at igenom ftock-rör purapa ner våder

;

men det har icke håller med någon framgäng
ock fvrmån Jätit värkftåila fig på längre an 50
famnars djup*

5ä at denna grufva , utan tvifvel , dra-

gés med farama olägenhet , til defs at nja
Schaktet kan göra någon tienftt

Hvad altfå orfaken til det ofvan omför^
målte vid-kommer

, få /kulle man vål fluta,

det en, til mänga delar, härmed öfverens

flammande ock lika &adelig värkan af fvaf-

vel-rökens qvåfjande kraft, allena kunde här-

flyta , når den i brift af väderväxling, kommer
at ftadna ock tjockna ; Man kan föreftålla fig

delTa tilfåilen i Qvekne - grufva, hettans dik-

K het
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het unoantagandes, liJiafom der man under

osdygnet fkuUe viftas i FaIh grufva,hvarifräa

cck vore fvårt at flippa med lifvet» Men,man

mäfte åfven komma ihog det , fom af den,

vittra Pr. Hemkel , igenom mångfaldige för-

fök år bevift , at prtes pvfis altid åger någon

del Affenicum hos% ; Kan ock fä hånda , at

den fiygtiga, eller fä kail|de half-meulJeH , uti

de hår befintelige maW- arter, ån til ftörre

myckenhet ligger fördold , ehuru man icke

kan peka på honom. Icke defs mindre år

inårkvårdigt , at hår inga fiukdomar , fom

vanligen utaf arfenkaliOi rök plåga hårflyca,

åro gängfe ; ock vid roft - ock fmältningen

vet man ej heller af någon fara för röken;

hvilket alt fria luften bör tilfkrifvas. Den

om-förmålte milröks - lukten återigen, mäfte

hårflyta af vådervåxlings briften, hvarigenom

vedens rök ock kolofet ftadnar* Men, fä vål

den föta fmaken pä läpparna , fom faran vid

vatnets rörande , når röken fom en hinna

jagt fig derpå , jåmte flera dylika ofvan-före

nåmde omftåndigheter , fynas vilja gifva nå-

got annat tilkånna. Vårt vanliga hvita ock vi-

irificerAde eller glas-formige <«r/^if»w» löfes vål,

tiJ
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til någon del , uti vatten ; men ger ingen

förgiftig ånga når det röres. Dock följer

deraf intet , at arfeniken i fin malm icke kan

vara flygtigare ; hvilket, foruran de rön, fom

vid grufvor vanka , kan Ikönjas deraf , at

denne mttaUen , når han år utur hvita kiefea

förfta gängen fubUmcrad ock uti fin formA mt^

tsUicA ånnu finnes , år nog eld- fångdare ock

flygtigare til nägon del , ån den blifver efter

den andra fnblimntimn ock fit (akimrAdc eller

glas - lika tilftänd»

Beflcrifning på et fårdeles flags Liiis

dier Lampor brukeliga uti Bokits-Låa^

nder mina refor har jag bland annat

varit mycket forgfallig om , at utfpa-

na det , fom kunde vara til nägon

nytta i Fåderneslandets 0^rtf»ö/»/V ock Hushoil-

ning ; ock fom defla flags Lampor , fom al-

månt brukas i Södre Skårgärden af £ö^«j-Lån,

ej torde alleftåds vara fä bekanta, ock dock kun-

de hafva någon nytta med fig, hålft för fattigt

Folck, ock tör hända åfven för tieöftefolk p-S

Af

P. Ka LM.

tierre-
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Herregårdar ; få har jag velat haft den åran,

at lemna KongU Vetenfkaps JcAdemien en liten

befkrifning på de famma. De tiliagas pä fått,

fom följer:

Man tager ock famlar Lefveren af alle-

handa flags Fifk, fäfom Längor, Torfk,Flun-

dror, Gråfik Scc. (gemenligen tager manHålft

Lefren af <3räfiken , emedan famma lefver år

mycket ftor ock fet , ock alrfä gifver den

niäfte Tran ) dem lägger man tilhopa i en

Tunna , ock läter få liggat der at rutna fä

långe , tUs all lefren blifvit lika öfver alt:

når fä fkedt , öfer man dem uti en Kettel ock

börjar koka, dä det fina ock klara fåtter figof-

vanpä, men det tiocka fiuncker ned til botnen.

Man ofer det fina ock klara , eller Tranen , af

i fårdeles kåril at förvaras , men det tiocka,

fom fatt fig vid botnen , ock fer ut fom blåck,

käftar man bortt. Detta fina ock klara år nu det,

fom brukas uti Lamporna i ftålle för talg el-

ler olja»

Til vekar i Lampan brukar man vål vekar

af Lin - ock Hampe-Blåer , men ån bättre år

detta : man tager et flags fin Såf, fom våxer

uti diken , kårr ock väta orter , ock af Botamcis

kallas
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kallas Jnncus culmo md» firiBo , capituto Uterall,

von R«y. fr9drt *^'i^^ Juncus lucuisypdHkulacon-

gUmerAta, Sebeucbz. Jgrsfiogr^ ^43^ De åro tritl-

da, hel Håta, afen half-alns långdj ibland mer,,

ibland mindre , tjocka ungefår fom et lilfin-

ger, våxa meråndels många tått bredevid

hvarandra. Af dem /kiljer man , medan de ån

åro gröna ock fårfl^a , det inre hvita, eller kår*

nan, ifrän den yttra ock gröna barcken fälunda:

Man rifver pä en fida barken af längs efter

ftielcken, fåtter fedan nageln af tummen mot
det inre hvita

,
fvampaktiga våfendet af Såf-

ven,förerfå tåctfram tummenlängs efter ock

uptöre ftielcken, på inre fidan af den gröna

barcken , dS det inre ock fvampaktiga våfen-

det eller kårnan låttel: losfnar ock Ikiljer fig

ifrän den gröna yttra barcken, hvilken gröna

bark man fäfom odugelig käftar bort , men
kårnan behåller man qvar, fom nu hel ock

hållen fitter ihop i et ftycke,ft längt fom

ftielcken varit, ock liknar en annan fmal veka.

Sedan man fått fä mycket deraf fom man vil

hafva ock tycker fig behöfva
,
knyter man dem

i fmä knippor ,
hånger dem up under taket i

flugan at torkas ; ock dä de åro torra,tager man
K i ea
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étiifånder afdefle kärnar, lågger den bland

öfvanbelkrefne Tran i Lampan , ©ck brukar

den i ftåile för veka*

Tiden''at famla denna Såfven år uti flutet

af jlu^up , eller uti början af Septembrh : fom-

iiga mena dem vara båft uti Septembris full-

måna*

Nyttan ock formon, {bm defle Säf-vekar

hafva fram for de vekar, fom åro giorde an-

ten af Hampe- eller Lin-blåer , år den at de

fbrtåraock 6da ei halfparten, ja ei en tredjedel

få mytktt Tran , åro få goda ock jåmna fom

Bomullsvekar, röka intet, ock brinna i öfrigit

få klart fom något ännat lius^

Til Lampa eller kårel, hvaruti man hafver

denna Tranen dä den brånnes, kan man bru-

ka hvad man finner båft : gemenligen brukas

hår pä orten et kåril af Jårn > til Ikapnad fom

hufvudee af en ftépflef»

Beråt-
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Beråttelfe om et Bårg, beftående af

Stfkilliga Jord-Sten-Sand ock Ler-arter, hvarf-

tals under hvarandra liggande , til uplyfning

cm ftrykande gängars ock i fynnerhet

Flötsvårks art , fortryckningar ock

egen/kap uti deras Stratfä

eller lagern

Af

GÖRAN VaLLERIUS.

r 17 10 om höften var jag pS refati

ftadd ifrån bergvärken belågne å

Våftra delen af Epgland , i fynnerhec

uti Sommerfetfcbtre , ock ikuUe refa dårifräa

til de Norrc orterne , ofver Ghctfterfcbite tif

StAfords'OCk D4riisfchinf8cc. Kär jag fsferst

Briftol , /kulle jag med en färja gå ötver Sevem

ftrommen , kom dit medan Ebben påftod,'

ock måfte dårföre dröja där i några timar,til

defs vatnet forft fallit til fit lågfta ftänd , ock:

5ter fit vifla fkifte begynt at ftiga, ock kom-
mit til den hdgd,at bätarne eller fårjan kunde

gå öfver«

Pä intet ftälle har jag rönt Ikiljefånget

emellan vatnets högfta ock lågfta ftind , uti

P

K 4 flodens
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flodens til-ock Ebbens affallande fä ftort, ock

ftrömmen uti fit til-ock aflopp fä ftrid ock

häftig, fom hår uti ^ff^mwftröm 5 ock kunde

efter ögnemSttet med tåmmelig fåkerhet af-

t@gas,;at berörde fkilnad fteg til 8 a 9 alnar*

Pä bagge fidor om befagde ftröm , voro

högder af jord , fand, grus ock ften; menfår-

deles på öftra fidan, var åndalångs vid re^ieret

eUer ftrömmen, et tåmmeligen högt bårg,

eller rättare fagt , en ås eller backe, hög efter

ognemättet 20 a 24 eller flera alnar, beftäende

af fädane arter, fom nyfsnåmt år.

Denne backe var på den fidan åt ftröm-

men r et tåmmeligen godt ftycke, näftan per^-

fendmlair , ock yifade fig , med alla fina arter

fåfom affkuren uti en fnjil eller durcbfchnitt

långs efter , hvilket utan tvifvel lårcr hafva

fkedt af ftrömmens ftarka ut-ock infallande,

i det at han efter handen afll-curit foten af

backen meråndels af ler beftäende, hvarafdet,

fom ofvai före legat , nedrafat ock blifvit,med

ftröiumen bortfkölgt ; pä lika fått , föm i lyn-

nerbet Dale-El^ven, årligen ock dageligen bort-

fkår bråddarne , fom mänga foknar igenom

beftå af en lös Mojord , hvaraf ock EUbråd-

darne
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darne blifvit få höge , tvåre ock brante , fom
bekant år»

Denne fäledes på några ftallen fkiftevis

aflkurne backe , hade et mycket vackert ock
fm^«7? anfeende, ej olik en niåhiing med rän-

der af åtfkilliga fargor , pS fädant fått , fom
Ritningen T^b, III I någorlunda utvifar,

hvilken jag efter ognemåttet allenaft pä fri

hand afcecknade, fä godt fom det fig , utan

afmåtning , vid fådant tilfålle göra låt.

4» År gråsvallen , fvart - myllan eller mat-

jorden»

Et firmm eller lager af en grä jordart til

1,544 alnars högd.

Et lager eller hvarf af mörkbrun fand-

ften I aln 4 i guarter tiock* Hvilken icke

var uti et eontimo fammanhångande, he-

la^varfvet igenom , utan ftenarne ifrån

hvarandra , medelft ftörre ock mindre

fpruckor fl<:ilde , men likvål fä tatt ock

nått til hvarandra låmpade ock liggan-

de, at föga en murmåftare flcuile fä vål

kunna foga ftörre , ock mindre quader-

ftenar tilfammans.

d. En liusgrS fandart»

E 5 ^ ^ Et
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tf. Et lager af rödt ler*

En fandaktig jordart»

Dårnåft et dylikt hvarf afilen fom redan

fötmålt år.

Ä. Därunder åter en liusgrå fandart,

i. Et hvarf af rödt len

A. En fandaktig jordart.

I Åter et lika hvarf af ften fom tU.eockg^

Sädana flratd eller Isger af olika art åro v ål

icke ovanlige, utan finner man dem på åtfldl-

liga flullen , ock gemenligen altid vid de bårg-

vårk, hvareft malmen fiotsvis ligger , fåfom

vid de Vetthjlta Stenbols brotten ock i fyn-

nerhet de Månsfeldijlia Koppargrufvorne, uti

tidnsJ-eUifkå , Bskbifli* öck VieåerfiådtifkA

revirermf hvareff; malmen kan ligga 20 a ;o

famnar under dagen , hvilken naftan öfver

hela landet ock Greffkapet Mansfeldt fig ftråc-

ker ock utbreder j ock då man med dagfl^akts

nedflående vil honom efterföka, kommer man
erdimirt 14, l6 a ig bårg-jord ock {andarter

igenom, innan man hinner ned til dUfofe eller

malmfkölens lager. Det famma finner man
uti ftenbrott , dårefl: ftenarne hvarftais ifrån

hvarandra, med viiTa fandlkolar delte åro , få-

fom i Cmiererne vid FAris utan för Fauxhurg

5t. JAC-
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St» Jaeejues under Kongl. OhfirvAtorium ock fle-

reftådcs dåromkring. J lika måtto finnes en

dylika blandning af åtfkiiliga arter vid vara

Alun-ock Stenkolsvårk»

Under ofvanförmåite bårg-ler ock fand-

lager tog emot enbMera Ut^ m m,ock nedan

til en rödbrun lera Lit. n, til ungefår 10 ^ n
alnars h6gd tilfammans , hvilken fenare dock

var nedre vidbårgfoten til en del öfverhölgd

med en blandgning af ften ock alla ofvanförr-

måltejord-Qck fandarter , fom af backen ned-

faUie» Uti denna blå ock rödbruna lera , var

märkvärdigt, at man ögonfkenligen kunde fin-

na, huru hon dagifrä dag ftelnade , hårdnade

ock petrifcerAdes , fä at hon var pä fomliga ftäl-

ienhelt lös ock miuk, fom ordimirt ler , men
fomliga ftådes något hårdare, dock mör , lika-

fomler, når det ligger för öppen köld ock

begynner fryfa 5 men åtey annorftådes, aldeles

hård,ock-få godt fom til ften förvänd : fä at

mm med en flicka eller ock med bara fingren

hunde peta ut-ftycken, fom voro hvarken rått

ler eller ften ; ja jämväl lådare ftycken , fora

på den ena ändan beftodo af lös ler , men pi
den andra ändan merändels ften , dock af lös

art,
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art. Inuti barget eller backen var denne lera

Val miuk ock vek * Men en fädan indurathn.

flvedde måft på den fidan , forn vette ut åt

dagen , ock mot vädrets öpna ock fria fpelan-

de ; på lika fått , fom fker uti de ofvanom-

jpörmålte faadftens brotten vid Paris , dåreft

ftenen, nedre i Curriererrte , är fä lös , at han

med enknif kan riftas ock /käras , oclf få fnart

han i dage 1 upkommer, låcceligen fågas ihvad

fem ock ftorlek man vil , men blir härd ock

faft, når han någon tid legat rfri luft»

Denna blä-ock rödbruna lera , var ige-

nombruten af ätfkilliga fprickör, up-ned ock

fidoverts , utan ordning, öfver hela backen;

uti hvilka , når vatten ofvan ifrån feg fig ned

ock inflöt, famt blef dåf qvarffäende, vändes

det fmäiiingom ock efter hand til ften. Ock'

kunde man ögonfl<Lenligen fe huru den fuctes-

Ps dag ifrån dag ock efter handen /örwfr^^^x,;

ty hvareft man hälft ville , kunde däraf finna?

^t^\\VLg2i grader ; förft fielfva vatnet helt klart;

Sedan något oklart , grumligt ock grufigt i vi-

dare fåfom en lös fand; därnäft en lös ock

omogen ikör fandften ock fift en moger: ften/

til färgen hvit ock rödaktig eller blekröd, af

fädan



I

1743. Apr, Maj. Jun. 149

fådan fandaktig art, fom dropp -ock Vinften,

en ttfbus eller Jl^lAflHes , foai i gamla gråttor

ods gråttens hvalf plågar ^emrerAs, Förbe-

iiiulte fandften var i backen ock leret fin-ms-

fåii fkifvor efter den j^^r Ofk Ikapnad fom

Iprickorna hade , våiidandes fig alla på kant

ut , ock flata fidorna ät leret* Han hade ock

den egenlkap , at ädrorne ellet fihreme i fielf-

va ftenen gin^o intet åndalängs efter Ikifvan

eller fprickan, utan tvårt igenpm,romligeftådfis

tunnare och fomligefiudes tiockare, fom en fier-

dedels tum eller enknifsbake,mer eller mindre,

etter fprickans vidd. Dårutaf var han ock myc-

ket Ikorock lös at bryta fönder,Iika fom et trå

eller tiock ftock hvilken om man tvårt öfver i

tunna fkifvor fonder fågar, få löpa ådrorne

tvårt igenom /kifvorne, hvilka ock dåraf åro

mycket löfe ock flcöre, Beflefandftens fkifvor

blefvo ock mycket fnarare inäwerMe ock til en

ftenart förbytte , ån om leran redan förmålt

år, hvarföreock roåft alleflådes denna lera med

fådane fandftens fkifvor var omvåxt , få at

dår låran var mör , frr å-lades fonder ock föll

ut ock neder af backen , leranades fkifvorne

emellan viffa hå\ ock rum ; Hviiket var rått

vackert
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vackert til anfeende, ock ei olikt en marm&n^

rjd vågg af rod ock blä målning med hvita

ådror infprätigd.

Ibland annat var vid denne backe det be-

fynnerligen mårkvårdigt , ock fom til uplyP-

ning vid bergvårken tiana kan , at han til alla

fina jord- ler- fand ock ftenarter,alt up ifrån,

ånda ned til foten, var tvårt af/kuren, funken

eller förtryckt ; i fynnerhet på tvånne ftållen,

tecknade med 00,0 O J Hvilka hade pä långt

håll anfeende fåfom 2:ne colupmer , beftående

icke fädane i ordning liggande hvarfaf olika

arter , fom ofvanförmålt år , utan afen bland-

ning af alla delTe arter utan ordning tilfam-

mans, få at efter .alt anfeende tyckes, at defle

afflarningar pä tvåran Ikedt antingen af nå-

gon underjordifk yppning , hvaraf backen

kommit tvårt öfver at fåttia fig ock fiunka

,

ock fåledes hvarfven utur lin ordning rubba;

eller ock något ofvan ifrån fig ned trångande

vatten , fom med H^årande giordt någon ånd-

ring vid bergfoten»

Denne backe med fine hvarf ock lager,

kan man billigt anfe, fåfom et monfter eller

afmälning af flotsvårks rAtta art ock egen/kap»

Sten-
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Stenhvarfven r. ^. ock /.lågo vål i fm råtta orå-^

ning under jord-ler ock fand lagren , ock

iimeraäey-A påönife fidor af de omtalte aflkår-

ningar eller förtryckningar 00, dock fä, at de

icke juft i lika högd eller diup under dagen

fvarade emot hvarannan , uran i en fådan

ojämnhet , fom ritningen utvifar , lika fom

hade de ät den ena andan diupare nedfpnkit.

Åfven få förhålla fig MalmgSngarna vid fiöts-

vårken , i det de vål ligga i fm ^iti^ antingen

Hmzontaii eller imUmto , rnen når de med
bete efterfåttiaé , finner man ofta , at de alde-

les aflkaras ock förfvlnna , dä dp åter upfö-

kas ock efter - flås antingen med Feldtorters

drifvande, höjande ock fånkande eller ock dag,

fchakts nedfläencle, där upfordringen år trång

ock fvår. Ock fer man d^rföre uti det ^ans^

feldi/ke hela landet fädane ned/lagné Schacht*

af ftor ymnoghet tårameligen tått in til hvar-

andra»

Sädane affl<:årningar ock förtryekningar

finner man åfven ock faft ofta uti ftrykande

gängar både fegre ock donlågige eller fido-

vårts nedhuggande j ty undertiden röner nsan.
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at pä diupet et odugeligit ock tomfi liggande

Schölberg afMr malmgSngen , hvilken docå

dårföre icke aldeles förlorar fig, utan , fedan

et fådant berg år igenom brutit, häller malm-
glngen på diupit fit lika ftrykande» Et klart

rön håraf har man uti de bekante Dannemora
jerngrufvor , hvareft et liggande ock ifrån Sö-

der til Norr nägot lutande odugeligit Schöl-

berg af 2 ,
5 4 4 alnars tjockletpä .nigra flållea

under hvarandra, aflkår den ftora ock mågtiga

malmgängen, alla de ftörfta ock rmlejia gruf-

vorna igenom , men fedan det år genombru-

tit , ftär malmen därunder lika god fom förr»

Det famma röner man ock uti ftrykande gångar,

pädetfåctet,at ofta et flående odugeligit Schöl-

berg tvårt öfver aflkår malmgången, fom man

vid Salkroet ock GArpenhtrget , famt Norbergs

ock Bet^krgs jårngrufvor många exempel hzr,

Vidfädane tilfåilen händer ofta, at fedan man

et fådant Schölberg igenom gått, finner man

at Malmfchölen i fit råtta ftrykande förlorat

fig ock kaftat fig ä fida til höger eller våafter,

ockmäfte med fålt- orter igenfökas, dä den fe-

dan i fit förra våderftrek plågar centimera^hyil'

ket vid de Tylka bergvårken kallas Mffetzung,

4tr
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der laage. Af fådane affl^århingar eller for-

tryckningar låcer fördenfkul en férfigtig ock

munter bergsman icke modet falla , utan går

med ort igenom, til a£ årfara afhvad beIka{Fen-

het berget dårinnanföre vara kan. Dock kan

hårutaf icke något vift i gemen flutas ock faft-

ftållasj efter uti ätfkillige erter, bergens egen-

fkap ock belkaffenhet famt Schölgångarnes

art ock lynne åro ganfka olika , hvilka dock tU

Malmens finnande ock uptåckaude åro de båfta

vågvifare.

LONGITVDEN AF ToRNSå, ÖSTER OIH

W^fnh Meridi determinerAd,

Af

And. Celsius.

"Tnder mitt viftande i Tomta är 1736

B ohf$rverjtde jag dårftådes helt noga F0*

%mJ o I II

/n»j-högd , 65 1 50. 50. meden4/?r#-

nmifli ^Adrmt-dH 5 fots r^^w^/fom år förfär-

digad af Infirument - makaren VmgUh i Parhy

ock nu brukas hår pä Ohfervatorfum i UpfaU^

Men longitudfn af denna ftaden kunde jag intet

Åtummy» ; hålft Jupur med fina fAteUitts den

tiden gick mycket \^gtUs&c T»rmå'bori&mty

L ock
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ock fäledei var altid betåkt af moln ock dun-

fter* J brifl: hår af , ohferverådc jag vål , en

MSnens förmorkelfe ock nSgra ftiernors be-

tåkning af Månen; Men ånnu har jag ci kun-

nat få dertil några (orrefptndente éfirttAthner

från andra orter.

Hr» Anders fJeUm, fom var vår tolk i det

Finfka fpråket, ock biviftade våra Geomttnjk*

ock Jfirmowi/ka operatmefy har federraerahaft

tilfälle, at göra pä denna fin födelfe ort åt-

Ikilliga éfervAtmer) fårdeles på formörkelferne

•'sf Jupiftrs fattUiusy hvilka jag åfven til en del

hår i ItpfAlé famma gång fått anmärka.

Jag år nogfamt förfåkrad , at Longitndenf

fom finnes afvira ékftrvatiorters idrnformåeCins

emellan j fkal ei vara mycket felaktig , fårdeles

fom vi brukat , för fatellites > tuber af famma

långd, nämligen 20 fot, ock Hr, HelUnt defsntm

Åturjninem rätta tiden genom en middags Ii-

må i fom han inrättat efter den methodi hvil-

ken uti Ajlnmmi/kå Calmdern for Sr 1739 an-

föres , ock fom han fedan, genom com/pcndentA

högder af Sol ock ftiernor, funnit ei kunna fli

felt pä 5 fecunder.

I. Uti
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Uti yinens fårmdrkelfe d. ti Decg/^^

1740 ohf«r'verades i forma » at F/ic-

Af» T><-i&o kom fram utuu joarden»

/kugga - - kl» 1. 16, io, f. ro.

Men uti l^fak - - i. f o* 46*

, Xr 1743 ^. 7 MArtfi obfervandes Emrfo^
af den Andra Seulks uti Te?**

Uti - * ^ 9.

iWm^/'4(!?f^;^/ jflcilnad - o. i6. 41*

,
Samma Ar 19 K«mV, Emerfon af T'*-

^//^y/ Ä?/fÄrj i y<?r-

* ' kU ^ 16^» 504 ttQ*

Uti - - 1, 50* i 4,

MriManerws M\må - o. 16* i6*

. Samma Ar ^. 4 ^^pr^ft Bmrfion af

^its fhrfta SateUes i tor*

I II

neä " - kl t, i m
IJtiUp/aU - - * * t* i^» !

jMerldianerm iki]md - O, 16* 59,

L i hkdim
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Medim af alla defla ohferpAtionet

blir: - - o, a6. 15»

Som år MeriMmernes fkilnad i tiden emel- «

lan loma ock UpfaU j få at rsrmå lig-

ger - - 6 gradt 34»

Öfter omi^/zj/^ioienom „ *

P4fijf - - 2, 1» - 56.

Ock öfter om on Fm» 41- - 5^»

Bårutaffynes at Botwjkå \>'fktnh6v ånnu

litet mera krokas åt ofter , åil den f^äc

utfått pä våra Landt-GfeÄr/or* Ty litr-i

må ligger öfter om UpJaU efter :
^

/I/Z^J Cmomts du
felar

må - - 5. - I* ^5 -

JS«mft6rre ock mindre

cW^Ä öfver Sverige - 5. 19 * M'-

HomAns ScAitdimvU - 5, 18 - 6 -

Gr.Dabll>ergsN0pA et ACCHrAtA

Orhis arBoi tdm - 54 " o» 40 '

Efter OÄ/irf-z^yiriwi - 6. 34 o

tJtaf delTa Ci&>er/or fer man , at Gref DaU-

itrgs år den McurAtejlA ; men at De

denna gången, få vål hvad J^olens högd i

iQm&t fom defe Ur^gitudi angär , emo^
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all vanlighet få mycket felar tyckes

komma deraf, at han fölgt Bi/kop BjU
I II

iergs ohfer)>Athn(r , fom fattaTtfmJ 19.10.'

i tiden ofter om Stockholm eller onge«;
/ //

får 20. JO öfter om Up/aIa , hvilhefc

o /

gor i gråder $, 12. nåftan likä med det

fom De rj/Ie utfått.

Ron om de Föråndringar fom Metall*

ftycken , Krut ock Kulor lidit, under långva-

rigt liggande på hafsbotnen»
Af

Gerhard MeyerI

Efter en filkares utvisning, blefvo tren-

.ne Metallftycken, år 1742 uphemtade

ur fiobotnen , genom Norra Vjkerkty

; mil uti kafvet på 25 tamnars djup, utan-

fore Hittis-Jkåren , mellan Hmgbvdd ock Ah,*

Deife ftycken köpte jag fedan af Dykeri

Societeten\ et af dem var tvåpundigt ock tvån-.,

ne enpundiga ; men alla tre voro af den Ikap-

nad, fom de fordom brukade flangor eller

Falconetter, af 36 cAlihers långd»

Pä alle tre ftod Vafa-vapnet , famt åretal,

L i på
* • B:fe Norra dykeri socisteten.i RELATION til RikfctVS

Hogloä^ Ständer af 27 Julii 174^.
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'pS det ftora 1560 ; på det ena af de mindre ijjr,

ock pä det andra 1569 ; hvar af det fynes likt,

atdefle ftychen kommit i fi6n, antingen för

1 70 är fedan, i Konung phms tid , vid ofre-

den med Rjplandy eller ock för inemot 150 är

fédan, då oroligheten var emellan Konung si-

%'ismuwdipmt ,ock Konung Carl IX i Fivlund,

Vigten var utfått på det ena Stycket i

Ikeppund , 15 Hspundock ii marker : Men
fants nu vid upvågandet vara % marker låt-

tare ; ty alla tre ftyckena voro öfverdragne,

utan ock innan , med en grön erg-hinna , af

et kortblads tjöklek, fom kunde låttcligenM-

Når jag Srnade fmålta up det ena ftycket,

öfei fantdet vara för Ungt at fåtta in i Smält-

ugnen 5 låt jag med tråkol bränna at ftycket

mit uppS : under bränningen kändes et ftarkti

fvafvel - 05 ock kolen brunno med en häftig 1

fvafvel - låga : fielfva kolen togo ock dervid

åt % fä mycket fvafvel , at når de voro ut-

Håkte ock fkuUe federmera brukas i Smidjan,

giorde de ftälet , fom IkuUe fmidas til et ock

annat värktyg , få fprödt ock odugeligit , at

det mångfaldigt remnade vid härdningen ock
*
låt
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ht fönderbryta fig emellan hånderne : ja jag

måftc aldeles låta. reijfa ulkjan , at blifva qvitt .

denna olågenheten.^

J alla tre ftyckena funnos kulor ock f6r-

laddningar » men krut fants allenaft i tvånne,

hvilket alt jag lat taga ut, nårjag fick ftyckena

omhånder: Förladdningarna beftodo af dref

ock aro ånnu fri/ka ock ofkadda# Sammaledes

är det gräa paperet behållit , fom CArdufen be-

Mtt utaf; men fielfva krutet varfammanflutit

til en fvart brunaktigAA»^,hvilken åreldfångd,

ock dä man fåtter eH der pä, brinner den tåg-

ligt fom Fnöflve , famt gifver frå fig et ftarkt

fvafvel-os* Når den brunnit ut , lemnar den

et kol efter (ig , til rymden ei ftort mindre ån

den var fömt, men tilfammanhanget härdäre,

ock til färgen rödbrunt» Efter utbVinningen år

dår ock en hvit hinna quar pä rummet fom det

brunnit pä, hvilken hinna fmakar fom koklalt,

med nägen kånning af fvafvel-lyra»

Den Kulan fom ei hade något krut hos fig,

var förvandlad til et lått, groft , löft oek blyarts-

likt åmne, fom likvift altigenom var blandadt

med jårn^roft: ock når hon fkars i tu funnos

några fmå hårda gryn vid medel-punåen,farom
tecken tiljåriu ' L 4 De

«
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De andra två kulorna äter , fom hade hafc

• krut med fig , voro allenaft utan pä ofvertåkte

msd en hinna afjårn-roft , men inuti voro de

til alla delar lika en tåmmeligen god blyarts, ock

kan detta åmnet nytjas til famma behof fom

annan riktig blyarts. DefTe tvä kulorna åro ock

något loläre ån dea förra , men alle tre tågade

vatten ät lig fom en torkadlera.

Krants -järnen , fom beflått af fmidt jårn

,

åro allenaft förvandlade til en jårn-roft , fom

fer mörkbrun ut 5 nåftan fom ftål-pulver , dock

blir man ei varfe nägra glånfande grand uti

denna jårn-roftenj eller nägra tecken til blyarts

å^ne»

Sedan jag blifvife varfe defie oförmodade

omftåndigheter , tykte jag mig hafva Ikål at

tro, det delTe kulor fordom varit gutit jårn,

ock blifvit fedan förvandlade fcil blyarts åmne

»

ty den ena var icke allenaft altigenom jårn-

roftig, cck de andra fvå voro omgifvne med

en jårn-roftig hinna, fom förur fagt år , utan',

funnos ock kulorne, til fma rånder eljer ring-

lar, utan ock innan, helt noga likna gutna järn-

kulor : lika fom ock, &år någon bit af dem

brytes fonder, få fer brottet ut juft fom brutit

tack-jårn. E^®



De prof fom federmera blifvit giorda pl

detta åmnet , med ikarpa vatten ock alteraa-

tier , förvilla ofs ån mera derom , at defla

kulor fordom varit jårn. Men at Krants-jår-

nen, fom altid göras af fmidt jårn, ei vifa nå-

got tecken til blyarts i fm förvandling til jårn-

roftjdetfyaes i flikt-fall vifa en ftor ätlkilnad

emellan fmidt jårn ock tack-jårn , h vilket fed-

nare år blandadt med flera främmande ting ån

det förra»

Jag IkuUe altfä tro, at de fom åro kännare

af MinerAl»g/e, ock veta hvad flågtfkap fom år

emellan jårn - malm ock blyarts , låra kunna

anvånda denna beråttelfen til någon nytta, ock

gifva fkål til en få fålifynt foråndringv

Fortfåttning om Vitriolens
nytjande : ^

Af ,

JoH^ Jul. Sålberg,

Detalmånna fåctet atfårga Stenhus-gula,

har hittils varit det : at blanda Ljus-

oker, eller Ocbra latea, , med kalken til

mer ock mindre myckenhet, alt fom man velat

hafva fårgen Ijufare eller mörkare: men fom den-

L 5 Ka
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na fårgen år något dyr , famt koftar defsutan

arbete, at ftöta ock fikta; fä vil jag, efter egit

giordt ock lyckeligen aflupit förfök,gifvafram

et mindre koftfamt fått , at fårga Stenhufen

gula , med ftorre varaktighet ock anfeende ån

det förra fåttet éger.

Man fmålter gemen rttriol i hett vatten?

a fkålp : til hvarjé kanna vatten , denna luten

förvaras i én balja. Sedan tages hvit fiktad

mlmds kalk, fä mycket fom behöfves til en

våggs ofverftrykning pä hufet , denna kalken

blandas til en tiock gröt , med rent vatten ,
i

en annan balja :i denna kalkblandningen giutes

få mycken rM-hit , fom gör blandningen

lagom tuntilöFverftrykning. Denna fl kallade

vållingen , får ftraxt en blä-grön fårga ,
ock

våggen fom der med öfverftrykes ,
blifver ei

gul, tårr ån fårgen varder torr pä muren»

Ju mera rftml,^ lut det fordras at göra

kalk-gröten lagom tun til öfverftrykning ,
ju

mörkare blir den gula fårgen pä våggen, ock

få tvårt om : derföre kan man göra kalk-grö-

ten antingen tiockare eller tunnare , på det

mer eller mindre -^^/rioMut mä behofvas til

defs utfpådning , ock man altfä mätte få den

gula
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gula fårgen pä hufet , få mörk eller fä lius,

fom man behagar : hvilket båft läter göra fig, <

når man blandar kalken « vatnet ock FitrMu-

ten efter vift mått tilhopa
, gör förfök med

anftrykningen pä et litet ftåle af muren , ock

råttar blandningen med måttet, efter tycket

fér ljufare eller mörkare fårg.

Detta fårgnings fått har jag funnit håfta

vål faft vid kalk - bandet pä muren ; fårgen

fmittar icke händerna, når våggen blifvit

torr , fer nåftan behageligare ut ån den van-

liga , ock år fl lindrig i koftnadeu , at man
uträttar mer med i Lisp» f^itrkl , fom gåiler

7 3 8 mark Kopparm:t , ån med 2 Lisp/oker,

fom koftar 6 a 7 Dal:r Kopparm:t Lispun-

det»

Den fom behagar fe et Scenhus, fom år

ofverftrukit ock fårgadt pä fådant fått , f ä har

han tilfålle at älkäda det famma vid Kinröks-

bruket utom Stockholm , til hvilhet hufes

fårgning ei mera år i Lispund vitml åtgän-

gitår,

^ Bcråt-
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Beråttelfeom Oftron-fifket i England.

mmiraliteteti England eger La^fiigu öfver

alt Oftron-fifke dårftådes» Man til-

låter vål Oftron-fifl^arena, ati Maji

mätiad,taga upOftron, af hvad ftorlekdevara

måge -y men fill<:arena , måfte med en knif, be-

händigt Ikilja de unga Oftrorna, från de gam-

läs fkal, ock käfta de unga tilbaka i fiön , på

det afvelen mätte bibehåilas , fom eijeft /kulle

odas ut; ty en enda gammal Oftra, kan ftun-

dom hafva tjugu unga , fåftade vid fit Ikal,

Efter Map månad, raknäs det för en tjuf-

nad , at taga bort Oftron-fåden, fom i England

kallas CuUch : icke eller får man , vid fvärt

ftraf til görande , å förbaden tid, filka Oftron,

fmä eller ftora, med mindre man tager några,

at plantera i Oftron-damraarna : då likvift

Oftrorna, böra vara fä ftora, at en sktUiHg kzn

Ikalra i deras fl^al , om de vore torna.

Filkarena få ei eller, vid ftort vite, fifka

på andra ftållen , ån dår de bli anvifade : fä

åligger ock Fifkarena , at käfta up å ftranden,

trampa under fétterna ock förgöra, en liten

Af

Mårten Trievald.
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fi/k , fora vaakas vid famma tilfålle , den de

kalla Femfngersfjkm , hvilken liknar et hiul pä

enfporre, ock ur IkadeligforOftrornajty når

. de gapa, gär haa in ock fuger ihjål dem»

I England planteras Oftron , når ftaden

Colchtftevt vid utloppen, af ftrömmarne Colmt

hUiien ock BitrnbAmbr»» J Canalerne , åro Oftron-

dammar , dår Oftron våxa ock blifva ganfka

feta. Af det minfta Oftron- åmne , fom plan-

teras i dammen , blifver en hop Oftron mat- -

nyttiga , pä tu a try är» Defsytan gör man

gropar , vid pals tre fot diupa , uti falta hårr,

hvilka fyllas med falt vatten, då hafvet flödar;

fedan fiåppes det öfverfiödiga vatnet ut
, ge-

nom damluckor , at ei mer ån halfannan fot

högt vatten blifver qvar i gropen : i defla

gropar , flappas jåmvål Oftron , hvilka , efcer

^Ta 4 fem dagar , blifva helt gröna , ock kun-

na dår förvaras fex a åtta vekor. Oftron fom

tagas ur groparna, åro litet falta ; de fom

hemtas ur dammarne , åro faltare ; men de fom

fifl^as ur hafvet , åro faltaft : hvaraf fynes föl-'

ja, at Oftron kunna planteras ock trifvas i

vatten, af mer ock mindre fålta, hvilket ock

lårer kunna intagas af följande :

Utdrag
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Utdrag

at

Philosophical Transactiens
N:a ^69. pag^ i^a. tfu

O

An Mene , fom flkiljer Anglefey frä Carnar-

vonfchire^ eger nu mera, i botten af de£s

Canal , en Oftron-bådd, af några mils

längd, i fådan ymnoghet, at mänga båtar

fiflsa up dem dageligen, i den tjänliga tiden , hvil-

ket man giort med ftor båtnad j delTe forflutne

ätta ä nie års tid : men det år märkvärdigt , at ei

nä gra Oftron funnits i det Reviret , för tjugufyra

är icdan , föran en Herre , har vid den tiden , låtit

käfta tre - eller fyrahundrade flora Oftron i denna

Canalen , vid lin egen ftrand. Af defle Oftrons

Spat eller frö , fom efter all liknelfe blifvit krin-

ftrödt , genom hafvets Ebb ock Flod , år nu bot^

nen, af hela ftrömmen,blefven opfyldmedOftron.

Ock at fä hår med tilglngit år famt at deffe Oftron

vid förhemålte tid , blifvit planterade
, beflyrkas

der af, at mani förflone fant dera vara finS ock

unga, men fedan hafva dc årligen t^pt til, bäde

i ftorlek ock omnoghet^ ånfkönt en ganfka ftor

myckenhet Oflrön bliiVit ophemtade,

KongL
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Kongl. Vetenskaps Academiens

Frågor I föregående Åmne.

Pä det kmfkapen om Oftron ^ deras plantering^

fkkfel ock fjkande ^ ?nä komma Jig fhre hos

ofs^ vil Acackmien*) utom detfom anfört år ^fb--

reftaUa följandeJ-rägor ^ til Jtna kära Landsmåns

utrönande : hvar ä forvåntas deras benågna fvar

eck tilgårande^

u Huru mänga jlags OJiron finnas md vara

/Iränder?

2^ Om ei någon förfokt , eller tankerförfSka

at plantera Oftron på Sven/ka kufterne i öfler^

Jibn i eller huru ftarkt affalta ^ det vatnet

hor varäj dåri Oftron kunna trtfoas?

3* Hvad tid på året
, Ofli^on vid vår kufl i Vä--

flerhafvet^Jlåppafinfåd ; ock om den liknar

droppar af Såpa yfom af EngeilDka Oftron-^

' fifkare kallas Spat.

4, Om denna Oftronfåden fåjierfigvid kiippor^

ftenar ^
gamla Oftron - Jkal ^ tråftycken ock

annatfom ligger å fibhotnen?

Hurnfnart Oftron -fådert hbrjar få fkal^ ock

m det fker på 24 timar ?

6, HvAå
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6^ Hvaä årstid 0/lrm are (inka ock oäugeliga^

ock når de åro aldeksfbr Jig kmna?

7, 0?n det år råtta kånne teknet af derasJiuk^

dom 5 at fånerne (Pinnae) på Han-^Oftrmé

åro fylde med en fvart materia ^ ock på Homn
'

med en nyblkaktig?

g. Få hvad tid ock fått Oflron^fjkanäe idkar^

hos ofs^ ock hvad hushållning der vid i och

tagas må ?
|

9. öm man imrkt 5 at Jomliga Oftrmtfkal årå

?nafk-flimgne ^ om manfunnit dar i le/vande

mafkar ^ ock hvad eljefl dårvid mårkas kanl

IQ, Om någor jbrfbkt , at göda åkerm med

OJfronfKdl 5 ock hvad nytta eller olågenhet

jådant må hafva medfig?
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Nytt påfand at tappa Öl ock ^iri öp
ur KåUaren, utan at beii6fva gä der in^

CHRISTOm MLHEM. I

Bland andre Qlåg:en-

lar^ ihrlftnlng (ig^^^

^era tildraga "årö

iclte de ringafte , hvad en

dagelig källargäng föror-

lakkr , hvilka i följande förnåmligafi: beftå:

1.) Jn flere gånger kållarddren daåfte öp-

öas , déftb mera köld om Viriteren ock vårmi

öm Sommarén kommer der in : hågge fkade»

Tige för alt livad i källaren b^r förvaras.

a.) År merendels ofäkert om Källar-Pi-

l^ians eller Drängens minne altid år tilftådes, ac

tåttia igen Svickaa efter fig, når de tappat dricka.

3 .) Afgår ej litet, til många dageliga törfte

dryckar, af b^fta /laget', fom Drång eller Piga
,fiitigt torde fmaka på.

M 40 1m
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4.) I anfeende dertil, at 6léfiMedes alt får

tSttgSr åt , 0 Ö^a de (åilan til föral hvad dfet

ilider , utan låmriä t3ét til fifta itimxlen : då ih-

^ ei^ eiflg -|r. m?l-f ige» , hviilfef- fj^rarfakar |t

Ikynäefamt bpdi^räi, at fä annat i ftålle | åcmin-

ftone måfte'man då läta nogja fig, antingt n med

uphålini|ig , eller alt/för fårikt v iom ej allas

magar vål tåla»

5.) Det håndetack imdertMen, al^^é^

jfriare iinis i^^H^^^ ftåHej' fig in med k^l-

larpigän, hvilkerhicke fins obenågén, at fåctja

~ykannari til reds åt Honom i kållar-halfen,

6.) Hvad går då, ipke tt til kålk^^^

iiptning i källartrappor &c , til förtigandés

det j at k^llacdocen jcjje få altid gir i^^l^ an-

tingen viljandes, eller affprfeende»

Alladefre olågenheter,hafY

kdnjing^at tånka pä medel , de famma at fore-

kommä. Ock paijred^ mit påfund af iåstappar

•år tilråekeligitjgt: förebygga den olå

uti ^die punden omröres j Tå'gQ.r den dork

ingen ting til faken , uti de ofrige. jag haf

fördenlkul, medelftlånglig eftertaLka funnit,

at igenom bydroftatiik konf^ i^ hg^ i at man

^^'ältid kan tappa frlM él i fit egit Ikäp, uti fin

kam-

I
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kamirare eller ftuga^ allenaft de åro belågne ,i

nederfte våningen» ty högre up, in tii i6 al-

nar, läter det fig val gQra, men .mer4|:onftigc

ock toftfamt,

Befkrifning om denna inrSrming, för eja

hydroftatkus y behöfde väl ej var,a vidlyftig*

men för folck i gemen, mäfte det yara tydelj^

git,:f| vida intet handtvSrck i den 4ken anni|

ar inrattadt» Man Ikulle likvift fnart kunna
komm? dertil , om irke den ^llmånna fiyka^

fcindi^ade, at ingen gårna tål nSgot nytt, förr

ån han ögonfkenligen fer förut i hvad nytta

andra ha derutaf. Ock når ingen vi! vara den

förfta , ; för tvAnne vifla orfaker /kul , föm ftä

at urfåktas, fä bjiljv^a de må{|a ockJiyttigaö;e

Inmntionfr merendels til intet* .Dock i fall

någre curieufe , fom vårkeligén hade luft til

detta , ville kumma öfverens , at l§ta en vi&

Perfon göra fig vål underrättad hårom, få

nes jag villig, at antaga famma Perfon til un-

dervifning, pS någon tid , tils han på vifl ftåle

fått göra inrättning o^k prof deraf;» til gode

nöge,

Imedlertid följer kunfkapen ckrom »

korthet fålunda*
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Til at forft ungefer veta familianhangeti

få låggas a :né Tunnor , Fat eller Oxhufvuden

i en vr5 i källaren , hvarutofver , i nå^a vä-

llingen, bör ftå et Ikäp, med i*.ne rum öfver

»hvarandra , af hvilka uti det öfra flår et be-

ilåndigt iylfat med vatten, hvarifrSn löper et

tor af koppar, ned til den ena eller torna tun-

nan, ock i det andra eller nedra rummet, fåt-

tes en pifton eller hane pä et glasrör, fom löper

hed i den fulla drickstunnah. Det fom vidare

hårtilhörer, följer hu:

Den toma tunnan , hvaruti vatnet efter

hand inlöper ur iylfatet, görestil beftåndig

Varaktighet, af ftarka Eke-kimmar oek botnar,

Jamt befläs med jernband , vil man becka den

utan efter, alt omkring, ock fvafla innantil, fS

blir den fS mycket varaktigare*

S i*

Kopparröret , fom kommer tillika riied

glasröret^, at löpa upigenom et hål i kallare,

hvalfvet, måfte vara val falfadt ock lödt, fom
en annan bfänvinspipa , af lika vidd vid pafs,

iivi&en pipa, ftyckevis fogas ock lödes vål tii-
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fkmmans , til fm råttg långd , fom år emellan-

botnen på tunnan ock botnen uti fcylfatet*

hvareft det lödesJ men vid hålet i tunnan»

fäftes det med kitt» NB. åndan af réret i tun-

nan b6r ftå få längt frSn botneli , fom röret»

hd[(\2L Diameter ku

Clasröret , fom beftSr i viffa ftycken , til

en alns långd ungefer , fåttes t hop med bly--

»

holkar ock kitt , ock lågges uti et trå-ror af

a:ne halfvor , då glafet lågges deruti, medan:

kittet år varmt , ock med becktrS omlindas >

famt hela röret utanetter beckas , för mer»

varaktighet /kul* Dock bår den delen , foof

I6per in i tunnan, igenom ét lagom ftoift ivik^

hol, vara bar, utan trå, ock råcl^ nid til

botnen , på en tvärhand når , at ej någoii

drågg mä följa med up, Samma r6r fåftes

med varmt kitt : ock når man vil tagd det léft»

då en annan full tunna bér inläggas, få hålleg

et varmt jårn dertiL Säfom ock til fdrekom»

mande , at glasréret icke må brytas eller Ika-

das , medan en ny dricfcstunna inlägges,. fS

dragés glasréret emedlertid up igenom SkSp-

botnarne få högt at det kommer in ilivalf-

*



174 174^- M. Aögtif!:. Sept.

pipänf medan tunnan lägges under, ock blir

fäiedes fritt f6r Ikada*

§. 5*

- Som man icke gårna vil /kvalpa otn ölet,

för grumtfiel fkul ; fä tienar följande medel

deremot : Man inrättar i kåliareh ime råta

ock flata flockar, hyarpå lågges en liten flåp-

drög för hvar tunna för fig, hvilka efter hand

dragas med et litet rep ; fom lindas om en kaf-,

fé , emellan bagge tunnorna , ock med en

livef eller vändarm dragés fram i fakta mak»

§. t5i

Så ofta vattutunnan blir full afdet vat-,|

tjeiiiifom nåftan dageligen flås til uti kylfatetj

fä framt ölkannan fkal bli full ; . fä tappas dee*

TO ,' antingen pä golfvet, lat löpa igenom kål-

kr-trumman , dier i Säar at bortbäras : Ty
Oiri vattu-tunnan ock öl ttinnän åro lika fto*

ra , fä blir den ena få fnart full af vattend

föm d^n ändra tom af öl ; men göres vattu*'

tunnan duBbelt ftörre än öl-tunnan, dS kunna

.

2 öltunnor hvarefter annan tillSggas , innam

denna äftappningén med vatnet fker» }

V'^ 7.

Sedan vattiitöhöan ock öltumian; B;mm#
at
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at ligga bredevid hvarandrj , pä fått fom (agt^

ar, dä fåttes et Jitet fcoppar-ror , med fina

'

krokuga mynningar , inuti båggc timtiöriiés'

fvikhol, fötiihiedkitrvat faftes , hvaågénortT:

vädret fédän går utur diö toma vatt:utut}nani

in i éltuhhati , fom mederft fiC tackande p3l^

6\ety féförfÄkär defs upfti|ålidfe i gtå^^^rptl;

efter fom våttu-fo/«ww« tryclcér f^ my^^

härdare, fom defs rör nrianger än glasrd^^^

Hvarvid år til mårka : at ju högre v;atne(H

ftår i kylfatet, ju fnarare blir kannan full,,

§• 8-

At alt tråd år fä poreufi y at bädevådep'

ock vatten fean gå därigenom, år nog^mt be-

kant* Men lifevål fä j at få mycket den ena._

fafrandea år otåt , fä år den andra deremot"*

få mycket tåtare , at hvarken våder eller vat-

ten gär dårigénom ; Derfére når tunnkimmar-

ne famt botnarne hug2:as efter fvall, man kal-

lar , eller faraleif med Safråndren, då blir maa

förfåkrad om et vådertått kåril af tråd, Pä

annor håndelfe fvaflas vinkåHfen for ingen

annan ordfåS, ån at ångan eller kraften af vi-»

net, intet fkal exbaterA y ock dymedelft vineti

M 4 gpras

'0
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göras matt : Det famma kan ock Ike mot -vä-

dret ock des tryckning* Af alns länga tråd-

tappar i, tryck v årks-ror, har jag funnit vatnet

åades igenom, fomen fl^um ejler frada.

Men når famma tapp blifvit förut åfverftnord

i åndan,med varmt beck eller harts , fS har

fådant intet Ikedt* Hvaraf man kan fluta»

at beck ock harts åro vådertåte , hvarmed

tunnorne kunna hielpas utan ock innan. Men
aldrafåkraft, at tunnorne göras af koppar, i

r^'hnerhet vattutunnan : dock kan den andra

göras dåraf med , fom tt fouteral ^ hvaruti

tråtunnan kan inncflutas, ock öpnas efter be-

hag til omfkiftningv

För den del fom vådret låter packa %,
gör man vattutunnan litet ftörrc , dä fakeri

kommer allenaft dårpS an, at man flår fä

mycket mera vatten uti kylfatet,fom fyller den

delen. Således går vål altfammans riktigt för

fig eftar TÅwrf/ilka principier. Men hvad pra»

^-to angår, lå kommer det endaft ook allena

på en fä god Måftare an, fom eger öfning ock

förfårenhet i faken* Ty utom denfamma, år

en menni/kia icke god föreat &rifva en fimpel

jbokftaf, eller göra en dugelig fkopinna : faft

mindre



mindre at vårckftålla detta i fåkethet ; Ock

fom dertil fordras et Måftare-åmne, fom eger

ieke allenaft handa-ofningen af konften, efter

vanligheten; utan ock gSfva af »4/«rf»at tån*

ka effer alla mötande orfaker, huru de kunna

ock böra hiålpas; fä torde vara nyttigt ^ at en

fädan utföktes under min litstid,för beqvåma-

re begynnelfe Ikul.

Således åro vål de påminnelfer giordé,

denna inrättning angående, fom minnet i ha-

ilighet förmåt meddela; men fkulle ånnu nå-

gon ting derutinnan fela, fä kan det vid tiifål-

le råttas ock båttras.

Om någon Ikulle åftunda , at hafva fina

vin-bouteiller ur källaren, med famma lindrig-

het fom ölet } få låter det fig göra pä följande

fått:

Man låter göra et få ftort ock rundt hol

på hvalfvet , at viflä ock lika ftora Bouteitter

kunna gå derigenom , hvilket runda hol , mu-

ras up til golfvet i en vrå, med lika ftort häl,

ock göres läck öfver. Ock på det Boutetäerne

ej måtte fkadas i vågen, når de dragas up, få

fodras röret med fris.

Nedre i källaren göres en fandbånk hvar-

utf
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uti alla B9uteiUer fattas, i den ordning , ät in*

gen kommer at röra eller hindra den andra^

vid updragningen.

Uti hvar Bouteille bindas fnoren , fä länga

^t de löpa up til mynningen af holet^ Ock

få fåftade med fina åndar i farama ordnings

fom BoutetUerne ftä. NB» Kår BouteiUerne fyl-

las med vin, fom komma at ftä i kållarcn , fä

måfte aldrig hela halfen fyllas, utan dår vara til

iner ån hålften tqma; ty i annor händ elfe kun-
|

na de låtteligen fpricka fonder i kallaren »får-

deles om bland fanden år nåjon mull,
^

Utom godkorkning, fä tienar beck eller

harts at fmåitas derutöfver. Ock til mera

fåkerhet , at ingen ånga fkal gä utaf, fä våndas
'

de ilupa eller med halfarne underverts i fan-

den» Item böra de infyllas uti et varmare

rum ån kållaren år, st korkarne mäge faflna

defto hårdare , medeift vådrets kråmpning, t

ock nÅr man vil taga korken ut igen , måfle

man hålla om halfin med varm hand , tils vå-

dret inuti börjar pöfa , då korken går lått ut,

i ftållet eljefl: med moda.

Vil någon göra fö rfök, at få liufiigt ölj

til luckt ock fmak ; få kan den toma vattu-

tun-«
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tunnan beftrykas med fådane armat* , fora

dertil tiena* Eller kan en lerfts pung, fyld

derraed , låggas i famma tunna , pä det vå?

dret, fom deruti ftåadigt ftär låpt , roå taga

kryddlukt, ock eonfervera ölet bittre,^åii kål-

larvåder, pä vanligit fått: fom dock nu eljeft,

hår intet kan fkada olet

Rön om Svucku Fiell,

Af
.

DANIEL TILAS.

(i.)

Svucku FieliWgger mitt i den landslkilnadenj

fom emellan öflerdals focknarrie Serna

ock Idre pS den ena , famt HårjeSdalert

pä den andra fidan , ftöter in pä Norgiike

gråntfen férbi Aggershus ock TrundHiems

iSner^Defsbdågenhetfes af I ock II. ä XabaV»

Lahdmånen i denne ort ock kring detta

landlkap, år fS högt belägen, at vatnen hår-

ifrån,dela fig ut på alle fidor ock våderftrefc,

4indantagno Norrut , dår den få kallade Fiell-

ryggen ffeäckcr fr^m» Ty Dale-elfvens gre-

nar
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nar börja i denne ort, de fammanfoga fig fedan

ock gå öfter ut igenom Sverige. Fåmunds-'

vatnen ock elfvarne Glåman ock Gokn , fom

hår i denne negd hafva fm början, falla ut i

Sbdem igemm Vermeland ock Sudenfiellfke

Norrige, famt vatnen längre Norrut ock bak-

om fkarfdåren, falla Vefterut igenom Nordan-^

fielllke Norrige.

(?.)

Svuckufiell har i NW, åndan,en ftor up-

ftigande rund ock hög kulle , fom kallas Svucku'

fibt ; hvars belägenhet år nåftan på alle fidor

långfluttande ock dåldig; fäfom a) å fodra fi- t

dan alt neder til Rejflingedalen, då fedan Elgs-

hågna fiellet begynner ftiga up, b) k hela Ve-

ftra fidan fluttar det utföre alt neder til fioa

Fåmund» c) å NW» ock Norra fidan fluttar

det utfore til Roa elfven , fom faller ner i Få-

mund, hvarefter i landet fedan , ock omfider

efter par mils långd , Vigelsfiellen begynna

ftiga up. d) å NO. fidan, fluttar landet utfå-

re,denftora ock vidlyftiga Grötådalen igenom,

e) Endafte fidan, fom denncttöteger famraan-

hångand^med andre fiell,år ådfidan,dår denne

ftöt bindes med millan-ock yttre- Svuckuftö-

^ tarne,
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tarne, famt längre bort med GrothSgna fiell

,

,hvilke likvå! ej til denne flitens högå hinna.

(4)

Detta Svucku fiell , fom ifrin narmafte

Urand af fiönFåmund ligger litet Öfvér é mil,

ftiger op med fin fiellfot ock ftöt efter fdrfåk

med Barometer, til aa68. Svenlke alnars lod*

rått hégd, ofver Fåmundsfiöns Vatrubryne*

(50

Svuckuftöt ( ;) harofvanpS et rundt: feldc,

af vid pafs 600, alnars Diameter , temmeligea

jemnt GCk flått ,
undantagno å Norra fidan,

dår en liten, famns hög kulle, med Mr cck

klippa fynes. * ^
^

(6.) , , .

Stöten (3.) beftSr , fom af rSgre ftållen,

få nedan vid foten, fom högft op pä, vid d^

t

lilla fkåret (5.) fes kan, af hårdt fammangyt-

trad , ock ftundom litet flintartig fandftens-

arr, hvsrs åmnen åro Pandkorn,af något feldt-

Ipat, menmåft afqvarts. Denne fandftens-

art faller nägot fkifrig , ibland i Jemnsliggan-

de hvarf, ibland i donlågig femt fned ftåilning.

(70

A alle de fttiien , der fafte håUar ock klip-

por
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por fynas, (5, •& 10») fl fer man tydeligeir,

ar de åro remnade , fprångde, Mufae, ftötte,

omflörte ock förderfvade.

(80

Af fidan forftoring , år hela froten fl

^sörverhélgd ock öfverftrödd , ofvanpå ock ä

lidoriie , med ftenröfen af iöle ftenar > få at

man mv^d ftörfta moda kan klifva derpp , al-

lenaft å någre fä ilaijen, fe gcön marek, af

Itte dier grås , faiom ock ar^iiu mera fåil-

fynt , at få fe uägre bara Berghai iar. Ofvän

4?äir loåftan alsintet vegetabih at marcka*

' .(90

De löfe Marne (gO beftä ofveralt af

famma åmne (6.) fom fielfva ftöcen beftSr, un-

dantagne n?igre iéfe ftenar ä Vårtra fidan, be-

fiäende af fvarfgrå ock grönaktig hornbergs-

blandad kalck, fom föra liufe klesgniftror ock

lefver flags flackar , hvilke likväl i detta Fiell

näppeligen fitt lågerftålle hafva,

(loO

Nedre vid foten ock dår landet flutfar

emot påmundsfiön , men måfl: emot W. åro

diupe grafvar af 2. 5. 3 4. famnars bredd , lamt

likadant diup , til 2*.a 300» ånars ftråckning,

i

i
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$ iid2»niaf ftöteii y med upkaftad fteri vid bråd-

liarne , til utfeende , fom galnle grofvor ock

fymnkigar, Ofvan för defle grafvar,Jöper en

läng cvårgraf , i r^it linea,ut ifräii ftéten , på

hvars dftra lida inga fådane ortitalte grafvar

iinaas» a defle grafvars belågechet-bifogajS

följande grundteckning IILå förenåmde Tafla.

("O
, förfgående Rön , tyckes den päföig»-

^nibldfva, at vatten har öfverfvåmmat hela

jdenné. fielikulle , ock at en ftarck Ebb ockFlod,

har förderfvat de blötte Berghåilarne. Ty at

Hallarne (7.) få grufveligen kunnat fdrftöras,

hela kullen med en nåftan otrolig myckenhet

löfe ftenar (8»)öfverftrös, ock råfevis tackas,

famt de upkaftade grafvarne (10.) uprifvas,

åan man på aniiat förnuftigt (ått, näppeligen

begripa ock finna.

Om nSgot ftarckt fvall utur vift våder»^

#rek giprdt denne förflöring ock pmftielp'-

^ing, eller om fåJant endaft af Ebb ock Flod

hårrort vkan man icke fullvift iågja: Dock tyc-

kes mera Ikål vara til det fenare , når man
^betåacker , aj hvad grufvelig ftorm Ebb ock

Flod
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Flod af fä högt vatten forordfakat» b) At I

hågfta ftöten är alt berget nederrifvit ock

förftårt , alt in til Nordra kanten, (5») fä at

fäledes et pfra fram ock tilbaka löpande fvalli

Shnan efter , klarligen giordt den omftielpnin-

gen, c) At de vid foten befintelige grafvar»

(10,) fom ligga i en ftarck backefluttning, ej

annars ån igenom, et fram ock tiibaka löpande

•vatten» kunnat uprifvas, hvilket äter igen ej

kunnat hånda, förråa vattu-re///ww» uffalMt

dl famraa diup, fom nu fiellfoten år, d) Ock

fidft ) at ehurti ä ftötens fadveftra fida, år en

ftor rymd ock 6pning> få kan man dock vid

eftertanckan finna, a t i den tiden , en ftor

trångfel ock trängt fund varit derin, ifrån Få-

mundsfidan, fom blifvit omgifven af Svucku-

ftötarne ock Grörhågna fiell pä den ena, famt

Elgshägna fitll pä den andra fidan : Nu fom

vatten i trångfel har ftarckare fart ock uc/kår*

ning i fä tycker man fig hår kunna flutä, det

Ebb ock Flod hår giordt denna verckan, hålft

åfven vattu- flodingen ock ikölgningen uti

grafvarne, lutar It iågfta dålden hårikring, ock

fedan nederåt Fåmtiadsfiön.

(15,)
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Om man IkuUe låacka , at ec ftarkc jV?iU

af ftormvåder drifvit ock hulpit denna Ebb ock

Plod(ii») ar Z^^^ fä grufvelig omftortning»

få vore det ej ogrundat» Ty de låfe fråmman-

de ftenarterne, (9.) fom aldeles intet fS i deii«

ne fieilftråckning fitt BergHag igen , gifva det

vid handen , at de fvin nägon annan Tract

lösrefne blifvit , ock med fvall ock väg hit-

kaflade.

(^40

Efter alt detta Bf kommer en friga » om
Syuckuftotens befkrefne ftenart (6.) bor lik-

nas för uråldrig, (petr/i primdva) eller igenom

tiden ock håndelfe fammang) terad (fara c*n^

iretaj Nekas det förra, få föijer detTednarej

ock då fvaras ; at fammargyttringen mäile

ofelbare förut fkedt i dert ftora ock bekanta

allmaanaKoachifka Floden, hvarefter en led-

nare flod mäfte hafva giordt den verckan »fom

hår bifkrefvrn år, (u* 11. ock 15.) dS mm
flter ftadnar i det befvåret, at bevifa^at en i't

ftor ock fenare flod, fkal til fä ftor högd,rom

ioril: iiräii Ocem up til Fåmundsfiön ock fe-

dan deriirån up til fvuckufiells högfta flöt < 4.)
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blifver, öfverfvåmmat denne Fielltraå , hålft

intet {por i nägon bifioriå dertil finnes.

Trof at forfkä ut Jårnets närvaro uti

et fvagt Martiali/kt vatten/^/om eljeft pä

vanligit fått fväriigen kan utrönas.

SOH. ^UL. SALBERG,
^

De allmänna profven , at uptåcka W-*»»-

t/ali/ka vatten , flce med 7be d'huy

The vivid: eller grönt The , Gallåp-

len, Ekeblad, gröna Tallkottar, rö-

da rofor med mera , hvilka låggas dels hela,

rdels ^puherirtrade i vatnet , ieller hvilkasj(ö/«^/««

ver giutas in i det vatten, fom {kal förfökas;

. men fädana prdfkunna icke låtteligen uptåcka

Martialijkt vatten fom år fvagt : ej heller

flåila den råtta fårgen för ögon i de ftarkare

hlartialijka vatnen : ty deflfa åranen hafva en

ftark tårg ock tinBur i fig fielfva, fom flakar

up den råtta Umlåliflm Fiolblä tinäHven i de

fvaga vatnen, fäfom det fåkrafte teknet til jår-

nets närvaro» Uti de ftarkare vatnen göra of-

vanfagde ffccies en mörkaktig HnBur^ fom år

favarken blå eller fvart, undantagandes at han
år
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af litet bläaktig i början, men han förvandlar

% (narligentil enfårgjfom är blandad af brunt
ocl^ådt* Ock fom den råtta MunialijkA tin*

Buren, kan likafult vara derunder; få år man
i ovishet,om et flikt vatten häller nägot W^r-
tfale eller ej»

Profvet med et fvagt UanhUJIit vatten
fdrråttas pä följande fått : Man utvåiier fig
gula

, tunga ock mogna Gallåplen , ikår bort
det yttra af dem ock puberj/erar den inre delen
hel fint; detta pulvret lågges i et tort ölglas

^

fedan fåtter man torra fingrarne In i glafee

ock gnider eller ikurar våi gJafet innantil.alt

©mkring, med detta pulvret»

Efter förråttad gnidning, käftar man pul-
vret ut ock blåfer vål ut dambef , fä at ej nä<
got pulver,utan gallåplets fetma allena, blifver

qvar i glafet. I detta glafet ingiutes vatnet,

fom Ikal proberas. Ar det nu fä , at vatnet

innehåller något rent Maniale, fä biifver vat-

iiet,i etågnablick, tingeradt med en ren Fiol*

blå fårg, fom hvarken åndi^as til réic elkE

briMit. Den ikilnaden,fom hårvid kan finnas,

©mellan vatnets liufare eller mérkare fårg,

.
N » gifver
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gifver allenaft tilkanna, järnets antingen min-

dre eller ömnigare närvaro.

Vatnet vid Diurgärds hälfobrun , vid

Stockholm, år fä Ivagt mineral, at manläii-

gan tidtviflat pä, om det varit Minerali/kt ock

hvad det innehållit for /lag » men genom det-

ta profvet, har jag åftadkommit en liten blåna

i glafet; fom år tecken til e(;fvagt ock rent

yartiAtt.

År i7;6 giorde jag prof, med Sabatsbergs^

Mlfobruns vatten, här vid Stockholm : man

trodde, at brunnen hade fit vatten från enDaiti^,

(bm läg t alnar vid pals högre, än brunnen, e|

långt frä fielfva brunnen. Men fom jag vifte,

^t det ej få hade fig , ty lat jag gnida tvänn4

glas med pulver af Galiäple : det ena glafet

fyltes med brunsvatten, fom ^vdi&t tingersdes

med en blå färga ; ock i det andra glafet flögs

»dam-vatten > hvilket ej i någon måtto. ändra-

des , faft det ftod deri en eller tvS minuter

:

derfore flog jag utdamvatnet igen, ock göt

famraagflas ftraxt fullt med brunsvatten, utan

at gnida det ä nyo med pulver , men brans-

vatnet blef icke des mindre i 3 väl tingeradti

d«ta fom i det andra glafet.

Detta
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Detta pröfvo- f ått yttrar ock fin riktig-

het, frarn for vanliga profven, dermedelft,

at ora t/n^ure» kr ren Martiali/kt ock glafet fått

ää dermed ttilla,6tVernatten, til andra dags af-

tonen-, få faller den blå fårgen, tillika med
Ofhran, ned til botnen af glafet, ock lemnar det

öfrigä vatnet klart*

Belkrifningpå etVattupafs eller Afvåg-

nings-Inftrument, l^mpadt tilen Dtofterfåueal,

Af

APAN. EKSTRÖM.
f alla flags Afv-ågnings-Inftrumenter,

, fora åro mig bekanta, har jag ej fun-

nit något hequåmare * fS vål vid fielf»

va bruket, fotn vid veri^atimerm y ån det, fom

forlård gas afHerr sifén , en fnåll Inftrument-

makare i London. Et fådant Afvågnings4n-

ftrument, bar jag, til Herrar Landtiritarnes

tiånft, lårapat til en vanlig Dw^^er-ellerLandt-

måtar-lineal : fåledes fora Tab* V. Fig» 5. ut-

yifar, på det man mätte kunna betlåna fig af

t^ndtmåtare Taflan, iör ^f^^iz;, vid afvågnin-

gar, famt nyttja Afvåknings -Te/e/fo/x^, för

Dioptrar, vid Måcningar , der det få fordras

på iångre håll, N j Sielf-
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Sielfva Åfyå.giimgS'Jn/lrumemet beftSr at-

lenaft af et enlselt refraBions-TeUfcop AB, til i$?

ti|m i låiigdeii, hvaruiider Vattupaflet, eller

det med spir, vmi ock våderbublan upfyldt

grasroret CD, år fä fåftadt, at defs ena ånda

\m högjas eller fåJikas, cned ftälifkrufvenC. .

teUjcopet har tvånne hårdaiiietall-fyMwr

A ock B, en vid hvar ånda, bågge af lika

meter^ Med defTe VyiWr^r, hvilar leUf&opct

tvånne härda raetallpannorjG oefc I,förfedd6

med inelinerade ryggar , l ä at cjlinderen kom-

mer deruppå ållenaft at tAngevA i tvånne ^«»-

äer^ Defla pannor, underhållas af Dioptrerne

GH ock IK , fälunda, at den ena pannan G
tzxi verticait hågjas ock fånkas med ftåillkruf-

ven L, men den andra borizontalt ^rufvas af

©tk til , famt fåftas med en liten Ikruf vid !
^ Afvågnings-Inllrumentets 'z/fr//ff4if/o»ike]r

i tvånne mäl. Det ena målet £öi*efaller, dä

män vil g6rä (ig fåker dérpä, at lii»ea fducU,

eller fyftlinien genom Telefcopet , gär helt no-

ga mit igenom mtrdW-cylmdrapnat axlar , forri

fl^er fäiunda': man fyftar med ietefcopet på nä-

got vift djeB elier föremål, ock marker emot

hmlk^xipuisä härkorfet fvarar, fom fitcer i te-

lefcopets
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lefcoptts ftico ; fedan vrides telefcopet omkring i

defs pannor, at glasröret , fom förut 15g

uoder, kommer ar ligga rått öfvcr Tuheny fin-

nes då vid fyftniögen, at hårkorfet fvarar e-

mot famma fnnB fom förut, få år man fåker,

fyftlinien gär mit igenom merall-cyWr^y-

nes axlar , ock efter detta teiefcopet beftSr alle-

haft af tvånne glas, 13 at objeBerna fynas up
ock ned våndä, få mäfte hårkorfet fånkas, om
det efter omvridningen fynes emot någon hö-

gre pHvB af ehjeBety men tvårt om mäfte här-

körfet högjas , om det fvarar emot en lågre

pupB e?ter, ån före omvrldningem En fä-

dan hårkorfets högning eller fånkning, förrät-

tas med en liten fkrof vid F, ock det i fä måt-

to, at hårkorfet flytfes i Hfiea med en fådan

funB , fom år mit emellan bagge ohférverad»

punBerne, fd^reock efter omvridningen : hvat*

efter det fkönjes, at hårkorfet fvarar emot

famma mtäé-punB , når Teiefcopet vrides i lie

Ikick til råtta igen.

Det andr^ målet af verifcatio», förekam-

mer, då man vil förviffa fig derom , at våder-

bublan E, uti glasröret , Påller fig pä et vift

utmärkt ftålle mit pS röret , når lyftlinean

N 4 lig-
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ligger bori&omelt , hvilket Iker f äiunda : man
ftåaer lelejcopet borizonttlt , det nogafte man |
liin, efter ögnemåetet,otk mårker ftållet, dår

Va lerbublaa ftadnar ; fedan käftar man om T^-

Icjfäpet^ få at fj/iWfrf» A kommer at ligga Ur
^

ti pannan I , ock cylmd^ B, uti pannan G:
dock få, at glasröret, få väl före, fom efter

om käft ningen , kommer at ligga rått under

JelefcQpet : om nu våderbublan ftadnar ä fam-

ma ftåiie,fomlion ftod före omkaftningen, få

är det et tecken, zt tekfcopety tillika med defs

fyftlinea, ligger horisontalt ; men annars, må-
fte telefcépet \\6g]^^ eller fånkas,med ftållfkeuf-

ven L, til defs at våderbublan ftadaar, pä et

fådant ftålte, fom år mit emellan det rum hon
ftod uppå , före ock efter ornkaftningen, ir
dä detta medelftåilec det famma, fom år ut^

mårkt mit på glasröret, få årdet vål; i annor
håfidelfe,bör glasröret högjas eller fånk is,med

ftailikrafven C , til defs boblan ftadnar å det

utmårkre ftåliet ; men Idepcopet mSfte dervid

blifva aldeles orördt,

Når altfå någon Afvågning förrårtas Ikaf,

böra fullan defle z^fr/^c^/zowr Ike förut, dockM mm lica derpå
, at fyftmngs-linean håller
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% orubbad, uncter heh operAtknefty når hon

år väl riktad en gSng. Men'at Telefopet, eller

(yknings-lineanV ligger Horizontal, nårvå-

derbublan ftår vid fit råtta mårke å^lasroret,

det bör man f6r{5ka vid hvarje7?4fiö;«,genoni

omkaftaing, fom fagt år: emedan bublan, el-

ler fpiritus vini uti röret j kan häftigt åadra (ig^

pä famma fått fom Tbermomteren.

Emedan .nogheten vid Afvågningar^ med

et flikt inftmmnt , enkannerligen kommer af

våderbublans quit- khet , ock man ville veta,

innom hvad del af en grad, man kan hår med
vara fåker, om en riktig afvågning ; få bör

man utröna den angelen , hvartil våderbublan

eller Spir^ vim zt incUneras , innan bublaft

gör nägot fynbart,utflag, eller fkrider frä det

faiårket å glasröret, fom hon förut ftålles vid*

Nu kunna delTevåderbublor göras anfen-

ligen quicka , ock derföre fkuUe et graderadt

Jnjlrumntyzf mycket ftor Raditis behöfvas, om
dermed, den minfta fkulle yppas, fom

deqaickafte bublor gifva utflag före.

Ty jag har funnit bublor gifva ipårkelig

åndring för 1fecunders tmlmatia» l hvilken ^w-
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1;?/ ej kunde klarligeti utrönas, med raindre

män hade exigr4d^boge, med lod > af 15 fots,

udius, fåfom ock et få ^ort graderAdt Inftru*^

ment behofdes , om man dcrm^d fkuile kun^

na gora en fä. noga afvågning, fom nu kan

tke med våderbublan.

Altfå brukas gemenligen til detta rön ea

W med mkromeier , i ftållet för et fä ftort

garderadt mfirument , fåfom det kan fes af Dri

Smitts opHca. Men fom det faller Herrar In-

genieurerne vigare , at utråcta fårama rön,

med fielfva AfvågRings-Inftrumentet ; få kan

det lära göra fig pä födande fått»

Man tager dift^tncen emellan bagge Diaptrer-.

He GH ock IK, för radlus ; ock diopterm GH,

för defs : men Ikrufven L förfes med

en vifare ock fifferblad, få indelt, at man kan

veta, huru mänga mmuter ockfecunder pannan

G höges eller iånkes , af en eller flera gån^

gors omlkrufning.

n Kår nuförföket fkal göras, lagges Tuben med

fit vattupafs i fma pannor , ock våderbublan

iöres til fit viöa mårke , famt efterfes , hvad

delnings /rf, å fifterbladet,ikrufvenL då ut-

vifari
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vi&T i iämma ikruf vrides fedan om , til defe

bublan gör få ftort utflag frä märket, få aé

det fcan fk6i^s,ock derefter fer man tU,huru

mycket i fecunder tthtv ofvannåmde fifferblad,

Ikrufven L år omvriden .* hvilket altfä gifver

vådérbublans fökta quickket i glasröret ä da-

ga , fä framt ej Inftrumentet lidit någon rub-

ning under ikrufningen , hvarföre man bör

grant taga fig til vara ; men /kulle nSgon rub-

iiing vara giord > få pröfvas fädant , nSr

ikrufven vrides til den delnings pm£i,Com han

ftod förut , ty om väderbublan dä fkrider til

jfit råtta märk? igen , fä har förföket fm rik«

tighet, hvar Qck icke, fä mäfte det ä nyo ftäl*

las an, med ftörre akt ock varfamhet«,

: Hvad eljeft är til märkande , vid Afvåg-

nirfgar , med detta eller dylika Inftrumenter^

det kan fes af Mr« fkards Tratte d» niveUoHmt^

Härvid har jag likvift velat foga en Takf^

éfver de högdcr, fom vid ändan päAfvägnin-

gen, böra dragas ?X den obferverade horizon-

tal Uneans högd här ä orten , för hvar afväg-#

ning, alt (bm han är iäng til ; ock fädant i föl-

je afjordens figur ock den läi^gden, fom är de^

terminerad för en meridims grad , til 62^54
Svenik* famnar , å et land , fom är belägit

cmeliaa 59 ock 60 grader fatens hogd , innom
hvil*
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ljYnk?n Mitud^ Stockholm ock Upfala ligga:
0iom en midel ort, emellan 1 orneå oclc

l^und , eller mit emellan det ytterfta i Norr
^kI S6der af Sveriget.

Hogd at afd Di liancc Hå^d at fti

»

draga*

famnar» iOt, iia gran. :>v,tarnm cum, lin. gran.

fö 0 0 0 2 )SfO 6 0 0
lOo 0 Ö 0

7 jOd 0 7 0
0 I 8 9fO 0 7 ? 0

200 0 0 5 3 looo S Q
0 0 s 2 12<)0 I 0 0

JOD 0 p 7 3^00 I 1 0
0 0 5 I % 0 1 P

4oo 0 1 J 2oOO 1 J } 0
9 I .6 9 2^00 % 1 A 0

0 } OuO 7 0 0
2 2 3>^o S 1 2 0

603 0
J

0 f> 4000 } 0
0 i 4^00 16 & 9 0

' 70O 0 4 I 0 *9 9 7 0
0 4 7 0 M 2 4 0

g00 0
3 0 6000 1 So 0 3 0

Til at undvika de fel^ fbm vid afvågnin^ar kun*

na fdroriiikas igenoiii liulets refraäion^ 11 är det

bekant 5 äf Herr Piceards Träite du nivelementyM
åtdragningar bofa férråttaä middagstiden; efter r^-*.

JraBion år dä ipm minft , eller ock, at afvågnings-

injiruruentet ftulles mitt emellan bag^e ftations ftaft

fcirna
; ty dä ka a reJraBion pä bagge hdor, utan mårÄ

ke igt fel , anles for iik^ lior y i ä tramt fyfttningarnc

åt begge lidor Ike häftigt pä hvarandra, ock at vin-

na tiden i det feiiare^ tienar afven denna afvågaings-

Tnb.s viga omkaftning; emedan fyftnings-linien ej

derut.tf andrar iui diräciwn IS långe Tub-cylindrar^

nas pannor fä behäiia en ock lämma ftåibing. k

Befkrifi
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Befkrifning huru .Smålands Oft göre^

^ . ^ til Kongl, Veten/kaps Academien -

fBP ingifven

^ Af

i4. H.

KOngl. Akademiens Iftundanjat frln Prtf*.-

viftcierne få underrittt:eirer,om facten

ock handlagen vidOftgörning?n,haf-^

ver föranlStit m'g, at under mit viftande uti

Småland, efterfråga om SmåländsOften go-

res på annat fkt,'m på andre orter uti riket-,

efter den gemenligen plägar hållas uti mera

Varde, Jag hafver darfåre anmodat åtfkilUge

därnedre , (hviika på den orten måft varit ber

romda , f6r konften at göra god Qft) om ut-^

förlige berictelfer, huru Smålands ftpra Oftar

göras. Alla rit r is befkrifningar hafva 15 ö^-

verenskommit, at icke den minftä ikiidnau år

emellan dem funnen. Jag tager mig nu dvfi

åran at KongU Academien öfver/kicka beröi*-

iibffkrifning,med ön/kan,at KongU Acad;.r

mien benågit måtte den emottaga.

Man tager fS mycken fot miölk , fora

man vil hafva Often ftor til, ock. låter den„;iici

ca
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en ftor kittel vårmas nägotmer ån lium , .dt

tages löpet ucur Ikinnet , i hviiket,det ligger»

lågges ufi et rent klåde ock kramas uti miéi-

ken , medan hon ånnu ftär pS elden, dock

ftraxt dårpå lyftes kittelen af» Hafver man

fmå fota ock fårfka p]åcko{lar,fä ritvas de rått

fmåf ock låggas uti en annan kittd> den man
med annan föt miålck päfatt at vårmas» Når

iiu miålcken uti den ftora kittelen år vål lop;

pen, röres den omkring , éfes uti en korg^

ock kramas däruti vål vid botten ock bräddar-

na ; Men mit uti låggas de fonderrefne fm*

plSck-oÖar; dock mätte man noga i akttaga, ac

Intet afdem kommer pä bråddarne ; man fcaa

åfven taga utur den ftora kittelen ock blanda

med plåckorne. Sedan nu plåckorne åro lagda

mic uti Often , lågges läck äfvan uppå af dea

0ta. lupne miöicken» Når han pS detta fåttet

år vål tillagad, kryfles ock våndes han vål, at

ingen vafla år inuti qvar, hvilken fororfakap

mågej ock ohyra» Often fåttes fedan uti et

kalt rum,dår ingen Sol /kiner på honom , ty

annars fpricker han fönder. Han våndes afton

®ck morgon» 3*ne dygn faltas han råttvål

sned
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med gode fint falt , ock befirykes åfven altid

med ren fält lake , då han intet blifver flem-

mig. Ar Often ftor,fä vändes hanen eller 2:ne

veckor uti fin korg , men lågges fedan p8 et

jSmt bord ock vändes morgoa ock afton, tji

dels han blifver genom ftadig.

De åfver hela Småland måft brukeligc

Yften- äro orfaken, at man där ifrän ftundorti

fer, få anfenliga oftar. Hvar Bonde gör där

fammanlkott af miolk St aile line Sokne*Prä-

fter, ät Crono * Fogden , Häradslkrifvaren

,

Mantals-Gommiflarien, ja ät Länsmannen ock

Kllckaren, Men en del prhat-perComr, bruka

et annat fätt, at få miölk til fin Oftgårning, i

det de anmoda fine Grannar om hielp af

miolk , hvattil foicket i orten jeniväl finna fig

benägna.

^ )p( m

Om
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å Om runda Kårils Rymdemåtning,
. Af

;

,^ACOB FåGGOZ
o

Ar i7?9 kom Svenflca Rymdemåtnuigeä

ut af trycket , genomG*». Tullarrea^

de Societetens beromvårda päkäftnad»

Sedermera har jag med noge funnit, at ram-

ma undervifning, om hrarjehanda kårils mat-

ning, har enligitKoi g', Pfibudet af d* 40<aob»

1739 > vunnit en päryfrad reda ock vårkftåilig*

het; altfå har jag caiikt läta bero vid det, fom

redan i detta årendet giordt år. Men dä gafs

icke tid ock tilfåUe, at vi fa fåttet tilTaflorncs

uträkning, ock huru dekonftiga mSttftäckar-

na b6ra brukas , fom kunna ftickas ut, eftér

förfta ock andra Tabellen, afdervid fogade

1 aåan B; dy har jag denne gången bordt ly*

da åtflvilliga vånners begåran , fom åftyndat

få derom någon nårmare uplyfning.

På dec målet måtte blifva defto nogare

utredt , har jag hårvid lärit föija de famma

Taflor i tryckftyl , fom den förra Rymdemat-

ningen i Kopparftick vidhängde, ock voro dår

tekriade med B ockC> men åro hår delte i tre

laflor:
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Taflor: hyaraf den förfta, kalks >M/tafla för

cirklar y 2(f i,i> ? til 500 liniers dUmetnri dea

andra, DUmter tafla för cirklar af 10, 10,30
til laoo quadrat tums areAy ock den tr^die.

Diagonal tafla för cylindrcr , med lika dtAmettr,

ork högd, frä I til ? 00 kannors innehåll: om
hvilka Taflors Ikick ock uträkning nedantöre

handlas fl^aU

ScatariyhNZT efter, följande mätftäckar bö*

ra utftickas, kallas Sven/ka Måtfåcken, hvilkeii

efter vanligheten fördelas i fot} hvar fot eller

half Sven/k aln, i 10 tura; en tum, i i o

en lima,i logran^ ock et gran i »o prufler^

MätftScken, hvarpå Svenlk^ foten år alle-

naft fördelt i tum ock linier^ kalias Ttimfiå-k
j

ock bör til närvarande behof, vara fem fot el-

ler 500 linier lång.

MätftScken, fom år utftucken efter Diam"

/^y-taftan, kallas Tzårfiåek ; han utmärker, hu-

ru Ror diameter, r\ ärar emot . «rÅ/-«r, af 10 til

1200 quadrat tums area^

Måtftåeken , fom år utftucken efter Di/^o»

»^/-taflan, kall»s Snedfå k > han urmarker dia^

gonal-m^lt, iér hvar kanna > fom en förekom-

O mande
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mande cylinder eller balja innehåller , den der

har lika diameter ock hogd»

En Mätftåck, fom fSledes på tre fidor år

utftucken, ifrä famma början, kallas

påck tWet Vifrpf,

Mätftäcken, fom tilforene hos ofs varit

gångfe , men uti Kongl. Påbudet af d» 4 Oflob.

1739 förbuden år, kallas Roijiåcki han inne-

håller diagtnal mätt, för fådana cjllndrtr ^ fom
Äro til högd ock diameter lika, ock hvilkas in-

nehall, fvarar emotSvenika kannan, fom ij

til Io»

Kår et bukigt kåril förekommer atmåtas,

få år bukens diameter ftörre ån botnens ; men
når man foker ut et någorlunda medel dem er

inellan, få kallas fädant en jämkad diameter

^

Åt fä en jämkad diameter, når kåriletar

bukigt, eller har olika botnar ; få tages medium

emellan två diametrar pS fielfva måtftåcken:

dock fä , at berörde medium, blir något närma-

re åt den ftörre, ån ät den mindre diameteren,

alt fom ikilnaden år ftor til,dem emellan ; få at

når diametrarnes olikhet ftiger til fem tum , få

blir medium en linea , men år h^ til tijo tura,

blir medium fem Hmer närmar© åt den ftörre

di^me-
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diamteren , ån ognemåttet, efter diametrerma

ftorlek pä måttfiåcken, fynes medgifva» Pä fS-

dant fått,behöfver man allenaft taga en enda

area^ utur Areal taflan, för en fåledes jårtrkad

diameter*, ock detta har man, Uti fielfva handa-

laget ock vårkftåiligheten, funnit v^are, ån det

fått, fom hårtil vifas uti förenåmde 1735) ^rs

Rymdemåtning»

Når Tumftåcken ock ^r^^/ taflan brukad

vid uträkningen , fä fär man kårilets innehåll

i cnbik linier ; men då tvårftäckens quad^ tum>

muittpliceras med tumftäckens linier^ böra tvånne»

nuHer fattas til faBuWi innan det blir cub. Imer^

Medan en kanna, innehåller 100000

Unier , få blir kannans innehåll divifor^iör ec

ftörre kårils innehåll , at f ä veta defs inrym-

me i kannor : ifrä bråket uteflutas ledan de

tre fifta ftffrorne , då det öfriga blir cuh. tum»

Jämvål varda de bråk uteflutne,fom i följande

Wtråkningar förefalla, medan de ej göra något

til faken.

Om handalaget vid et kurils måtande med
Mätftä.ken , år |åmte annat påmint uti ofta*

O X Låmde
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jiåmde Rymdemåtning j fS ät det fyneson6«

digt) fädanthär 3 nyo at uprepa.

'
'

' Geometrien år vitterligit , at ^uadratem

»rea eller begrep, förhäller fig til en inneftäen-

de cirkels begrep ^ fom looo til 785 : pä lika

fått förhäller fig ock en cub til fin inneftäende

cjilhder; ock dcrefter är icke allenaft areal ock

diameter taflorne uträknade , utan ock innehål-

let funnit, fpm uti följande exempel ftår ut-

fördt under i §.

Sammaledes kr a£ Geometrien kunnigt , at

man får veta fidornes BG ftorlek, uti v-dthör -

mg^trianglarneB, D,G Fig.i,Tab.V, ock B, O, C
Fig» 2, når de bekanta fidornes BD ock DQ
eller B,O ock O, C, quadrater adderas, ock af

fumman utdrages radix quadrata : detta jämte

det förra, gifver regel^ til Diagonal- 1ajlans uträk-

ning; men detta är allena grunden til det, fom

i efterföljande exempels 4 j. afhandlas , vid

teknet V.

Ukz fä gifver Geometrien ti! veta, at en-

liga kroppar, förhålla fig til hvarandra, fSfom
fubtri ock emedan förut fagt är, at tmcuby

förhäller fig dl en Inneftäende cylinder , fom

1000
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1000 til 785; fä förhåller fig tvårt om, en in^

neftSende cylmder,ti\ fin cnbi forn 785 til 1000»

ock håruppä grundar fig det, fom uti följande

exempler , oek 4:de$* J, genom rcguU dejrf

utråknas*

Pä defla grunder utur Geetttetmny^öå^i&c

fig^ nu denna Rymdemätning» men få fordrar

honlikvift någon mera kun|k,ap deri, hos den,

fom vil hårutinnan gä nägot vid^. Jänayål

ålkar denna faken tilråckeiig infigt i Mitbmeti-'

c4 vulgdri ockJecmaiiy famt at man förftår qtfom

äfAt-ock f»^/Å-råkning > med deras rétters ut-

dragning.

Detta med mera Ikal au vifås i fåljande

to Exempel éckGbrömal*

\,At råkm ut AreAltafiany eUer atJhna buruJlor

area fvarar emt cihkkr af i, 2, j ockfietik li'

mers diametraK

Emedan de förfta Imieme föga nyttjas ; ft be-

gynner man pä den lotde» ock pä det man

mt gä fä mycket nogare tii vårcka , fH g^
'

' Äian 10 lii^r til iQoo fcrapler , ock fäger
2 III IV

iooo» 78 J =5 looo, 78, 50. ock lika fä för dc

féljande, ^M, gran 0(;kfcruj^hr åro iörsxå"
O i iöft%-
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lofcighetens ikul, utur taflan uteflutne, ock.

i

Öållet '^Tfacit med en linea merendels foroki:.

Vid utråkningenjkanman ftundotn bruka de

fördeIar,fom flyta af ^-w^^r/j/fr/ natur* fäfom

at fyrdubbel area^ fvarar emot en dubbel dia^

ptefer med mera,

II. Jt råkm ut Diamter-ta/art , eller atfinm hurtt

por dfAnteterJvArar emot cirklar af lOy lO» 30

éckfiera quddrat tapis area^

På det man må gä få mycket nogare til

vårka, få gor man log^^^f/, tum til 10. oo»

00, 00 quadrAtfcrufler ock fager

• 785: 1000 s= icoooooo: u^38854»

QQ^s rad^qu^ 3X - 3569*

. fdrio qu.tum dupler.åen förft : 15477 707

deis rad. qu^ år - - 5047»

,.iöricvi<s?^. de tvS féregående 38^16561

defs rad^ gu. år .
- - 61 82*

for 40 /»ii» den forft.ock fifta 509 5 5415

.^ds rad, qn. - - 7138.

j ock. ytterligare* Men bråket fiam^ ofyer-

. blifver vid extracitonen, år i taflan gemenli-

ga giordt til et, helt* Hår kan mm ock bjru-

ka de famma fordelar uti råknande,fom för-

slit nåmdés ; |åmvål ock nyttja Ugaritbmer,

' oni flika tafk>rår^
llLAt
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III. At räkna uf Diagonal-taflan, eller atfinna hu^

ruftor diagonalJvarar emot cylindrer af i,2,jock

flera kannors innehåU,når hbgd ock diamJrolika.

Man g6r kannans innehåll loo cub* turam IV v
til lop. ooo, ooo* 000fcrfipler, ock fager :

785: 1000=5 looooooobooo: 1173885 ;5oji.
v

ock deis hd, cu^ka - 505 !
år cj/fffdr^/ka k^nmns diam, ock h6gd; der-

före år - - - (5031) 2
lik med defs Magonah quadrat, hvars rad. ejuad^

7"6 är diagonalfår cjlind, afi kannas innehåll
Denna i/^/i^W^cub år nårmaft 560341 3 15584^'

^Q^s rad, cubica it~ - - 71 16»

f6r akan:r dupUras den förfta 71068x6311 68c
defs rad, cubica år - - 8964»
för

5 k^Xi:.x adderas de foreg:de 10 8 102394675 2v
å&k rad. cubica^ - - •

10163^
for4 kan:r 4i^:/ férfta ock fifta ^441365261336;

åti!^rad,cuhica*AX - - 11196^
ock få vidare» Men bråket efter extnäionen
år i taflän gemenhga giordt til helt. Så gal-

ler ock hår at bruka de fördelar,fom komma
2!t cuhers natur i jämvål ock at nyttja logA"
ritbmer.

O 4 IV. 4f
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IV* At finna et rundtockjmnntiokt kårils innehall^.

hvars halfva långd år lika florfom Dmmeteren,
III

Vare Fig. i.Diam,AB CD =: iz 2 ock

långd. BE £= 244*

1 . $;Med Tumftåcksn ock Stereometrijk räkning.
3 II

(122)244=3 3631; alfa 1000:785=33631:

\i28Tl§ kannor»

2, J» Med Tumftåeken ock Areal- t2L^3Xi,

Emot diam. 122 fvarar begrep 11684, föm

;
multtplkeras med längden 244, ock når [a-

Bum divideras med i ooooo, få yppas inrie-

hollet 28 i l§ kannor.

j fv Med Tvårftäcken.

vi Eöiot denna diam^ fvarar på måtftkken 117

"lottad, tum, fom multipliceras med längd. 244,
" '^ ock ååfaåf^meå twi mller ökt, dittideras med
'

, 100000,få yppas innehållet 28^44 kannon,

4 Med Snedftåcken efter Diagmalen CB.

Når Snedftåcken nedfättes frå fprundet C
til laggen B, få vifar denna Måtftåckens del-

nings f»»^, miti fprundet , kårilets h:tlfva

innehåll, nemligen 14? eller i4.t§I kannor:

> ^> " ty
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ty F(i22 1 122) =3 1721 , fom fvarar emot

144 kannor.

y. Al finna et rundt ock jåmntiokt kårih innehålly

hvars balfva längd år mindre ån dimneteren.
ill

Vare Fig- 1. diam. ABä CD =3 i 22 ock långd»
iri

BE=:3 2po» .

I §, Med Tumftåcken ock Stereom^ räkning*
3 II

(112)200=; 2976; altfå I opo: 785 sa 2976;

2 3x^1 kannor.

2" §, Med Tumftdcken ock JreM-td^m»

, 'Emot diam, 122 fvarar begrep 11684 > fom

muUiplic. med långd. 200, ock dåya<5?, divide

med 100000, få yppas innehSlIet 2 jxll kann»

3 §. Med Tvårftåcken.

Emot denna is^/4w.fvarar pä måtft» iijquad,

tum, fom med iåagd. 200 , ock då

faBum ökat med två »«/Sf. divid. med 100000»
'

fä yppas innehållet 2 3 kannor»

^ §. Med Snedftäcken efter Diagomkn C B»

^ Emedan detta kårileC år fläckigare, ån det

bör vara, efter måtftäcken; fä vifar defs del-

nings punél i fprundet, mindre ån kårilets

halfvaUmehäa^ nemlig. loi ell, vq^H kannor.

ty

1
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3 2 111

ty 1^ ( 1 00 t 122)=; 1571 fom fvarar emot
io| kannor.

Men(i2a) too=: i488;fördenfkul 785: looo

öio7j: 1569 ock 1569: to7j=:i438: lirU
kannor: fomårkårilets råtta halfva innehåll.

VL At faim et rundt eckjamntiokt karils innehåll,

hvars halfva längd årftbrre ån diameteren.
III, i

Vare B^. I. AB =: CDä 140 , ock långd.

BE=!;3o.

I §, MedTuraftäcken ock Stereometrijkx-Axmg,
4 11

(140) |?o=5 6468 > altfå 1000:785 1:^6468;

50^^^ kannor.

z §. Med Tumftäcken ock Jreal-taflm*

Emot diam. 140 fvarar begrep 15386, fom
* multipHc^ med långd. 3 J o , ock ååfaäim dk>i'

, derasm^å iooooo5fä yppas inneh.jo^^^ kann.

oMed Tvårftäcken.

Emot denna diam^ fvarar pä måtftäcken 155
I I L

eller 1 54. qw.t tum, fom multipl. med långd, 530,

ock dä ökat med tvä mll^ dipid. med

100000, fä yppas innehållet 5Oy^I kannor,

4 § Med Snedftåcken efter DiagonaUn C B*

Emedan detta kårilet år långre ån det bör

vara,
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vara , få vifar mårftäckens delnings punåi i

fprundet,mer ån kårilets halfvaiaaehåU,neml

»85 eller iSrU kannor.
2 a III

ty F( 165 1 140) 216^, fom fvarar emot

i8| kannor.

Men ( 1 40) 1 6 5 =2 3 2 34 ; fårdenlk» 785:1000

=3 1815: ; 598, ock 3598: 1825 - ^^h: 15x11

kannor, foixi år kårilets halfva innehäli, •

VII. At finna ét runäi ock hukigt kårils inmhåll,

hmrs halfoa längd år Itkajor mddenjåmkade

Diameteren.
III 111

Vare Fig. 2, diam. ABä 1 20 , CD =? 1 50 , ock
III

långd, BE Ä 272, fa år jårak, diam, 136 qck

B0::3 136, men CO 135.

1 §. Med Tumftäcken ock Steremet, rakning.

a II

(136) 27a =3 5030; altfå 1000: 785Ä 5030:

. 39^^| kannor.
,

2§. MedTumftåckenock A^4/-taflan.

Emot jåmk» diam, 1 3 6 fvarar begrep 14520

,

fom muitipl. medlångd. 272, ock dä faB. di\>id,

ii ;med 100000, fa yppas inneh. 39x41 kannor.

Med Tvårftäcken.

Emot berörde dim, fvarar på måtftäckea

145 el-
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III

145 eller '46^/W»tum,rom multipl.mQåi^z^

> ozk åifaBim ökat med tvä mil. divid, nied

^ 1 00000, få yppas innehållet 39tI§ kannor*

4 §, Med Snedftäckeh efter DU?onakn CB» .

Emedan detta kårilet har fm behöriga långd,

få vifar mårftäckens delnings punSi i fprun-

detykåriletshalfvainnehalljnemUipi: kanriör.

ty K ( 1 36 1 1 ? 5) =3 19 i > fom pä måtttåcken

p fvarar emot berörde 191 kannor*
,

VIII. Åt finna et runät ock hukigt kårils innehåll
^

hvars halfva långd årmhiäre ånjåfnkade diamef
III III

Vare fig- a. diam. ABÄ 1 7o,CDs löooék längd.

III ni

ÉEä 500. fä är jåmk. diam. ig6 ock BO
m

150, men CO sa 1 85»

I Med Tumftåcken ock stereom. räkning*
a II

(186) ;oo=5 10378 » altfä 1000: 785=5 ro578:

UrU kannor* ;
^

s §. Med Tumftåcken ock ^^r^z-taflan*

Emot jämk. diam. 1 86, fvarar beg* 17158) fom

multipl.meå längd. 300, ock åf/iaB, dividera^

med 100000, fä yppas inneMllet girl^kan*



5 §. Med TvSrftåcfeen»

Emot berörde iww^fvarar pS mStft. a?» el-

ler quadrat tum, fom muiti^i. medlångd»
III

500, ock dS//?Ö, 6k,at med tv5 null» åinid-j

med 100000, (ä yppas innehåll. 81 t4§ kaim»

4§» Med Snedftacken efter dia^onalen C B»

Emedan detta karil år ftackugare ån det bör,

få vifar mätftåckens delnings punét i fprun-

det,mindre ån kårilets halfva innehåll, nem-

ligen 57i eller 57t4§ kannor.
2 ^ 1 1 (

ty F(i 5o t Ig z ? gjfom fvararemot 37I kan*
a II

men (186) i^o=: 5189» fördenfl<. 785: 1000

= 5750: 4777» ock 4777: ?750= 40tH
kan. kår. half. innehåll.

V^ Atfinna €trumit ock hukigt kårils innehåUJb^ars

halfna låugd årJlhrrc ånjåmkade äWMteren.
III III

Vare 1. diam^ AB 22.0 CD =3510 ock
III III

långd. BE=: 6jo. få år jåmk. diam. 168 ock
III

BO =:} 25 , men CO =5 265.

I §. MedTum (lä . ken ock^-^frfow^.råkning^

(168)6^0= 46685; altfå iooo:78j=;46685:

*j66T-^4kan.

\
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1 § Med Tumftåcken ock ^rM/-taflan,

Emot jåmk,^i4w*i68Xvarar beg, jöjgijfom

fHultiphmtå långd«650,ock dä hå.Jivid,mti

iooooo,fa yppas innehållet 3665-^1 kannor.

3 §. Med Tvårftåcken»

Emot denna diam, fvarar p5 mStft» 563 eller
' III

564 ^». tum, fom mult»raed längd» 650, ock

å^faB, ökat med tvä nuUJlvidu med jooooo,

fS ypp:s inneh* 366t4^ kan»

4 §» Med Snedftåcken efter I>iagonalen CB.

Emedan detta kåril, år längre ån det bor i fl

vifar måtftåckens delnings puuB i fprundet,

mer ån kårilets halfva innehåll , nemligen'

205 kannor.
r i III

ty F(; 25 1 165) =3 4 1 9, fom fvar» em.io5 kan»
t il

men (268) 325=J23545; förden(k.78j:iooo

=5 205: 26114» oek 261 14; 205 23343;

iS5,^l kan* kåns half. innehål!»

X. Åt finna huru mycken våt/ka et kåril innehåller

når någon del ä^raf- år utlåki : ock mm har nå-

got tilhands aj^femma rntjka^

Kårilet måtes på föregående fått, til hela

fin

\
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fin rymd. Sedan lagges det jåmc efter vat-

tupaffet neder , ock förfökes med niåtftåc-

kens infattandetvårt peder genom fprundet,

huru högt våtlkan deruti flär : fom vifar

%,når man tar up mätftåcken, ock Ter ef-

ter, huru långt han blifvit vSt; år det fä,at

kårilet år mindre ån halft , fä fylles- det

med kannan til hålften , ock de infylde

kannorna, fubtraheras^ af kårilets utråknade

halfva innehåll. Men år det mer ån halft,

fä kan det antingen kannetals aftappas til

hålften , ock det kannetalet låggas til kåri-

lets utråknade halfva innehåll f eller ock kan

man aldeles fylla kårilet efter kannan, ock

fukrabera ået infyllde kannetalet, af kårilets

utråknade hela innehäll.

Slut.

Om det blefve allmåat vedertagit, at ej nå-

gra kåril finge nyttjas i handel ock vandel,

fom icke voro af fådan fkapnad, at deras

halfva långd vore juft lika ftor, fom deras

låmkade diameteriCå vore det låttafte fåttet,

at föka deras innéhäll, med Snedftäcken, ef-

ter man med defs nedfåctning, genom Iprun-

det;^
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det, fnedt neder til laggen, kunde utan bry-

deri oek rakning, ftraxt iinna innehäilet.

Sammaledes kunde man tilreda en Snedfläck^

Com med lika lätthet vore at bruka, til infre-

häliets utröning, om kårilen, i handel ock

våndeljhade nägot annat ftåndigt Ikick,eller

allmåa förhällning ,
längd ock ' Mameter

emellan.

Men nu /könjes af det fom föregår, at nåcj

käriler åro af en fkilgaktig ock obeflåndigl

Ikapnad, fom de ock vårkeliga åro; fä fårj

man med Snedftåcfeen for litet innehåll, ijårf

kårilets halfva långd är mindre, ock för ftort

j innehåll , når balfva längden år ftörre , ån

den jämkade dhmeteren : fom fedan med

Tumftäckens tilhielp, mäfte rättas ock igen«

finnas»

Berfore fer man ock håraf, hvad det varit»'

at lita,pS den förr brukeliga , men nu för-[

*%udna, Roiftåcken; emedan han jämväl for-;

^^drar kariler,af enahanda ikapnad, ock hvil-

kas

/
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kas halfva långd, bor vara lika flor med den

jåmkade diameteren. •

Altfå år ej något lättare ock fåkrare fått åf

*

rigt, til mnehSllets utrdning, fä långe kå-

riler åro obeftåndige i fmikapnad, åndetj

fom hår vifat år, med Tumftäcken ock Areal

Taflan : fom ock redan lyckeligen, får fyra

år fedan, ftålces i vårcket, efter den anled-

ning, Tom i 1 739 års Rymdemåtning gafs

:

ock år federmera med fåkerhet nytgadt.

Hvarfore man ock denna gängen, detta har

velat ytterligare meddela , faken til vidare

ftyrko ock förvaring»

p Areal
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Areal ^ eller Begreps-Tafla

För cirklar af i, 2, 3 &c. til 500 liniers Diamet^

2t nytja jåmte Tumfticken.

Dia. Begrep. ]Dia»! Begrep. Dia^ Begrep. Begrep»

inct 1met.]
1
met. met.

i.iLin.i I.II.III.
]

1.11.111.

* I 26 5"! 20.42 76 4T.3f

27 T.72 T2 2 1.2 3 77 46.n
•

3 : 28 f? 22.05' 78 47.76

4 29 6.éo f4 22.89 79 48.99

T 30 7.07 SS 23.7T 80 f0,24
51 7-H fé 24.62 81 fl. fl

. 7 32 8.04 f7 2f.?I 82 T2.79

8 33 f8 Q6.41 83 f4'08

9 34 9.08 ^9 27.55 84 ff.39

10 78 9.62 60 28.26 8^ f6.72
11 9T 36 10.17 61 29.21 86 f8.o6

12 1. 13 37 io.7f 62 30.18 87

13 1.33 38 ".34 6? 31.16 88 60.80

14 I.f4 39 11.94 64 32,16 89 62 18

1.77 40 12.36 6S 33•17 90 63.59

16 2.01 41 1 3.20 66^ 34.20 91 éf.OI

17 2.37 42 13.81: 67, 3f24 92 66.45

18 43 14.^1 68 36.30 93 67.90

19 2.83 44 iS^.zo 69 37.38 94 69.37
• 520 3.14 4T if.90 70 38.47 9^ 70.8 f

21 3.46 46 16*61 71 39.^8 96 72.3f
'©2 ^.80 47 72 40.70 97 73-87

23 4.1 f 48 18.Ö9 73 41.84 98 7f.4o

24 4'T2 49 i8.8r

1
1 9.63

1

74 42.99 99 7Ö.94

4,91 5© 7S 44.16; löO 78.fo
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Areal - eller Begreps-Tafla

Fér cirklar af 1,-2, 5 &c. til f00 liniers Diaraet

at nytja jåmtc Tumftåckcn>

Begrep. nia. Begrep»

il 1 1, t,* met.

I»HI.
T TT TTT

101 126 1.24/^'^

102 8i.é8 127 1.26.62

103 83-29 128 1.28.62

104 84-9' T29 1.3^.64

150 i*32*67

106 88.21 131 1.34.72

IC7 89»88 IJ2 1*3^.78

108 9i.r7 1*38.86

109 93.27 134 1.40.96

IIO 94*98 1.43.07

111 9Ö.72 1361 r.4f.20

112 98.48 1571 1.47.34

113 1.00,24 «J8 1.49.^0

114 I.02.0i 139 i,yi.67

HT 140 I.T3.86

iié 1.0^.63 [41 i.r6.07

117 1.07,46 142 1.^8.29

118 1.09,31 '43 i.6o.n

119 r.i 1. 17 144 1.62.78

120 1.1304 i.6f.of

r. 14.94 146 f.67.34

1.16.84 147 1,69.64

123 1.18.77 148 1.71.9?

124 1.20.71, 149 1.74.28

1»2 2.661 1.76.63

Ula' ijegrcp* n Ti-\J a."

m t* met.

li^III.
T TTT T TT TTT

r.78.99 6 2.43*17
U81.37 177 2»4?.94

I? 3 1.83.77 178 2.48.72

if4 I.86.I8 179 2.?i.f3

IT? r.88.^0 1 80 •.?4.34

1.91.04 i8t 247.18
i?7 1.93.^0 182 2.60.03

i?8 1.9^.97 183 2.62.89

if9 1.98.46 1S4 2.6?.77
160 2.00.96 i8f 2.68.67

161 2.o?.48 186 c.7i.f 8
162 2.06.02 187 2.74- fl

163 2.o8.r7 188 •2.77.46

164 2.1 1,14 f89 2. 80.4 r

lör X. 1 5.72 19© 2^83-39
166 2.16.32 191 2.86,38

167 2.18.93 192 2.89.39

168 2.2i.r6 19? 2.92.41

169 2.24.2

1

194 •2.9 f.4?
170 2.26.87 r9r 2.98.fo

171 2.29. 196 3.oi.r7

172 2.32. 2 f 197 2.04.66

173 2.54.9? f98 3.07.7S

174 2.37.67 199 3vio47
17^12.40.4

1

200 jj. 1 4.00

\



mzQ 1743* Jiil. Auguft. Sept.

Areal - eller Begreps-Tafla

For cirklar af r, 2j 5 &c. til foo liniers Diamei;

at »ytja jåmte Tumftåeken.

Dia-

1

Begrep.
1

DU-
j
Begrep. Diai- Begrep, Begrep,

41 j 1 mc t» 1

i.ii.ra. MU. ttl.IIt.

aoi, 3.17. 226 4400.9f 251 4.94.56 276
ao2 3.20, 227 4.04. fl 2f2 4 98.f I 277
203 228 4*08.08 2f3 5.02.48 278
1204 3.26.69 229 4.11*67 254 5.06*46 279
205 5.29.90 230 4*K.27 255 5.10.45 280
SO(5 ?»3?*«5 231 4. 18.89 2,56 5.14.46 281 ^i9-8r;
207 ^3^ 4.2 2. f 2 2f7 5«i8.49 282
ao8 J'3y«63 23? 4.26.17 158 5.22.53 »85 6.28.70

1

342*90 234 4.29.84 259 5.16.59 i84

210 3.46.19 23f 4.35.^2 260 5.30.66 285

611 3.45.49 236 4.37.22 26

1

5*54.7? 286 642*101

.82 237 4.40.93 262 5.38.86 287 6*46.60 i

ai3 3.^6•If 238 4.44.66 263 5.42.98 288 6. fl. 12:

.f 0 239 4.48.40 264 5.47'«3 289 6.^^.64;

342.87 240 4.52.16 265 5.5 '.27 290 6.6M9 i

3.66.2<f 241 4.?r»94 266- 5.5f.44 291 6*64.7 y \

ai7 3.69.65 242 4' f 9.7 3 267 5.59.62 292 6*69.5? !

3.73.07 243 4.6 3.T4 268 5.63.82 293 6*73^92 r

61

9

3.76.^0 244 4.67.56 269 5.68.04 294 6.78»n
3*79«9Ö 4.71.20 270 5.72.27 295 6.8 3- I

f

321 3.8541 246 4.75.06 271 5.76.52 1296 6,87*79

3.86.88 247 4.78.93 1072 5.80.78 297 6*9Mi'
ZZ% 3.90.; 8 248 4.82.81 273 5.85-06 298 6^97. 1

2

? »9 3.8 9 249,4.86.71 274 5.89.351299 7*ou80

|3«mi^ SfO '4.90.55 1575 5.93.66 1300 7»o6.fO



Areal - eller Begreps *Tafla

F6r cirklar af i, 2, 3 &c. til 500 liiiiers Diatnet«

«t iiytja jåmte Tumftäcken.

E>ia-

met.

Begrcpf

Mn. i. n- ni.

}0i

302

|05

504

jof

}o6

i®7

jag

JIO

5"
}I2

514

M8
3» 9

$20

322

32?

Dia-

tnet.

7.1 1.22

7.1 f.96
7.X0.7I

7.2 f-47

7*?o.2f

7«?f»of

7.?9-86

7.44.70

7.4%Tr
7.f4.?9

7.f9.26

7.04.16

7.69.0g

7.75.98

7-78.92

7.8?.g7

7.88.84

7.95.8?

7.98.8?
8.o?.84

8.08.88

8.i?.92

8.18.99

?24|8.24.07

Begrep, pia-l Begrep.

Imet.l

Dia-!

itiet.

Begrep.

I, H. ni. WII.J I. II. iiLiiaix

326 8.3427

?27 8.39-40

8.44T4
8.4970
8. f 4.87
8.60.06

8.67.26

8.7048
8.71-7*

8.80.97

8.86.24

328

329

330
?5I

?32

33?

334
?3T

??é

?37
3?8

H9
340
34'

?42

345

544
54r

?46

347
548

1549

8.91.32

8.96.82

9.02.13

3fi

3f.2

3f3

3f4
3rf

3f6
317

3f8

319
360

361

362

563

364

9.'->7.46i36r
j

9. 1 2.8 1 366
9.18.17)367'

9.23.1 f

9.28.94

9.34.31

9.39-77

9.4.1.22

9.10.67

9.16.14

ljJ0|9»6i.63

368
369
370
371
372

375

374
37f

9.67.13

9.72.61.

9-78-19

9.85-74

9.89.30

9.94.8 s<

10.00.48

10.06.09

10.M.72
10.17.36

10.2^.02

ro.28.70

10.34.39

10.40. 1 o

fo.45'.82

lo.f 1.16

10.17.?!

10.63.08

10.68.87

10.74.67

10.80.49

10.86.32

10.92.17

i. n. iiL

576

377
378

?79
380
3§i

382

385

584

381

386

587

388

3^9
390

591

592

595

394
591

396

397
398

1 1.69.81

II. 11.72

11.2 i.64
ll.27.f^

11.35.14

11.59.li

11.4I.II
II.^I.2Q

11.17.13

ii.6j.f7

1 1.69.6*

r 1.71.69

1 1.8 1.88

n.87.87

11.95.99

12.00.12

1 2.06.26

12.12.43

12.18-^1

12.24 80
I2.?I.O^

12.37.24

1^.4348

10.98.03(399 12.49.7 J

1 1,03.911400 1 12.f6,öd



25t3 1743; Jul. Auguf!:.Sept.

Äreal - eller Begreps - Tafla

F6r circklar af i, 2,3 &c. til ^00 liniers Diamet.

at nytja jåmte Tumftåcken.

Begrep, iDia-

jmet.

I. IL ni. i.in.

2.62.29

2.68.60

2.74.92

2.8ia6

2.93.97

3.00.^ f

3.06.74 4? 3

426
427
428
429
430
4?i

452

Begrep.

I. u. ni.

3. 13.14

3.26.03

3 p.fo
3.38.97

3.4f.46

? n.97

3.6f,03

3.71. f9

3.78.16

3.84.74

3.9 1.;

r

5.97.94

4.04.60

4. 11.26

4» 18.7 i

434

436
437
438

439
440
441

442
44?

444
44f
446

447
448
449
4fo

1 4.24.^9

14.31.30

i4'37.98

t4.44.73

14.fi.47

14-^8.23

14.64.98

1 4.7» -79

14-78 ^8

1 4.8 f.42

14.92.26

Dia-

met,

I.III.

1 4.99.n 462
if.of.98 4<53

I f. 1 2.86 464
if.i9.68'46f
I f.26.68 466
I f. 3 3.62 467
if.40.f7 468
if.47.fO 469
if.f4.f0 470
if.6i.fo 471
rf,6§.fi 472
if.7y.5'4 47?
if.82.f7 474
if,89^62|47T

4fi

4f2
4f3
4f4
4ff

4f6
4f7
4f8
4^9
460
461

Begrep.

I. II. IB.

I f.96.70

16.03.78

1 6.10.90

i6,i8.o2

t6.2f.If

16.32.30

16.39.47

I6.46.6Ö

16.f3.8f

1 6.6 1.06

16.68.29 486
i6.7f.f4

16,82.80

16.90.06

ié.97.37

17.04.66

17.12.co

s7.j9.34

17.26.70

17.34.06

17.4 1.46

r7.48.86

I7.f6.28

17.63.70

17.71.16

met.

476

477
478
479
480
481

482

483

484
48f

487
488
489
490
491

492

493

494
49 f

496

497
498
499
fOO

Begrep.

I. II. III.

17.78.62

17.86.11

'7.93.f8
i8.or..u

18.08.^4

I g. 1 6.19

18.23.74

f8.31.32

18.38.90

18.46.f2

1 8. f4.14

1 8.6 1.78

1 8.69.42

»8.77.10

1 8.84.78

i 8.92.49

r 9.00.22

19.08-94

19.if.70

19.23.4f

19.3 1.22

19.39.03

19,46.82

19. f4.é6

19.62.fO



I743- J^^- Aiiguft. Sept. 223

Diameter -eller Tvår-Tafla
För cirklar af lo, 20, 30 &g. til 1200 quadrat tums

area eller begrep , hvarefter Tvårftåeken

utftickes.

Be.

grep

hU.

Diamcis

ter.

Be.

grep

L il.

10 3, 5. 6. 9 3. 10

20 5* 0.4.7 3.20

50 6. L 8. 2 3- 30

40 I. 3.83.40

50 7.9.8.13.50
60 8.7-4.33.60

70 94.4-33-70
80 1.0.0.9.4 3. 80

90 1.0.7.0.7 3. 90
1. 00 1. 1. 2. 8.7 4.00
1.1 o €.1.8.3*9 4.^0
1,20 1.2.3.6.4 4.20

1.30 1.2.8.6.9 4. 30

1.401.3,3.54 440
1. 50 i.3.8*2.3.4.5of

1.60 1.4.2.7.6 4.60

Be*

Ml.

1.70 1.4. 7. 1.6 4.70
1.80 1. 5. 1. 4.2 4. 80

1.90 1.5-5-5.7 4-90
2.00 1.5.9.62 5.00
2.10 1.6,3.5.5 5.10

2.20 i.6*7.4.i 5.20

2,30 17. LI.7 5.30

2.40 1.7.4.8.6 5.40

2.50 1.7.8.4-5 5- 50
2.60 1. 8.1.9.9 5.60

2.70 1.8.5.4.6 5.70
2.80 1.8.8.8.6 5.80

2.90 1.9.2.2.0

T. 9.8.7. 2 6. 10

b.o. 1. 8.86.20

2.0.5.0.3 6.^0
2.0. 8. 1. 1 6.40
2.1. It 1.5 6. 50

2.1.4.1.4 6*60
2. 1. 7. 1.0 6. 70
2.2. 0.0.16. 80

2.2.2.8.9 6.90

2.2.5.7.47.00

2.2.8. 54 7.10

2.3.1.3.0 7.20

2.3.4.0.57.30

2.36.7.8 7.40

2.3.9.4-3/^

2.4,2.0.7

2.4.4.6.8 7.70 3

2.4.7.2.87.80 3

2.4.-9.8.37-90

2.5.2.3.78.00

2.5.4.8.9 8.10

2.5.7.3-88. 20

2.5.9-8.38. 30

2.6.2.2.9 8.40

2.6.4.6.98. 50

2.6.7.0.88.

2.6.9.4.68»

2.7.1.8.2:8.

5.90 2.7.4. 1. 5 8» 9013

Dianic«

ter. grep.

Diämei

ter.

I.
, 11. v.

703
803

3.00 1. 9. 5.4.946,00 2.74.4»6^.00

2.7.8.7.6

2^8. 1.0.3

2.8.3.2.9

2.8. 5.5.55

2.8.7.7.6

2.8. 9.9.6

2.9.2.1.5

9.10 3.4.0.4.7

9.20 3,4.2.3.4

9.30 3.4.4.1.9

9.40 3.4.6.0.4

9.50 3. 4.7.8. S

9.60 3.4-9.7-2

9.70 3. 5. 1,5.

2

5.5.3.3^ 2^9. 4.3.2 9.80

2.9.6.4.7] 9,90 3.5-5.1.2

2.9.8.6. 2;io.oo

3.0.0.7.4:10. 10

3.0. 2.84 10.20

3.0.4.9.510,30

3,0.7.0.3 10.40

50 3,0,9.0. 9jio. 50 3.6.5.7.9

7.60 3. 1. 1. 1. 4 10.60 3.6.7.4.7

. r. 3.1.910.7c 3,6.9.1. 9
1. 5.2.2:10.80 3. 7.0.9.2

3.1.7.2.3I10.90 3.7.2.6.3

3.1.9.2.4 11.00 3.7.4.3.3

3. 2. 1. 2. 1 II. I o 3.7.6,0.

3

3. 2.3.2. o IL 2C 3. 7.7.7.2

3.2.5,1.7 II. 30 3.7.9.4.0

3. 2.7,1, 0 II. 40 3.8. 1. 0. &
3.2.9.0.6:11.50

3.5.6,9.0

3.5.8.6.9

3.6.0.4.6

3.6.2.2.3

3.6.3.9.8

60 3. 3.0.9.9

3.2.9.IP.7O

.3.4-8.2

36.7.1

3.3.8..6.ii2*oo

3.8.2,7.51

II. 60 3.8.4.4.0

3.8.6.0,6

II. 80I3.8. 7.7.

1

II. 9<^ 3-8.9-3. 5
3.9.0.9.8



Diagonal - eller Sned-Tafla
Får cylindrer med lika diam. ock högd af i, 3 åcc. til

'

3 60. kannors innehäU , hvarefter Snedftäcken
> utflickes.

nor.

hla

piagona* jkan«

ler* i nor.

I* V, heia

Diagonal

ler.

1\ ^ V,

kan;

nor.

hela

Diagona*

ler»

kam
nor.

hela

Diagos:

7
8

r.0.2.6.

3

1.1.2.9.6

1.2. 1.6.8

1.2,9.3.6

r. 3.6.1.2

r.4.2. 3.2

1^11.4.8.0.1

lojr. f.3.3.1

1.6.2.9.2

r.6.7. 3.

2

r.7.r.f.o

r. 7.9.2.8

1.8.É.9.7

1. 8.6.4.9

r. 8.9.8.7

t.9.3.i.f

1 9, 6^.3.2

19.9.J.9
2.0.2.3.7

2.0.f.2.6

12

13

14

16

17
J8

19
20
*2I

Ö2

2}

24
2f

a6 2. 1.0.8.

1

2712.1.3.4.8

28 2. T. 6.0.1

29 2.1. 8.6.9

50 2,2.1.1.0

?i 2.2.3.5'.4

?2 2.2. f,9.2

5 5 2.2.8.2.4

34 2.5.o.f.5

3 r 2.5.2.7.7

36 2.5.4,9.6

37 2.5,7,1.2

58 2.3.9.2.3

39 2.4.1.5.

1

40 2.4.5.3.6

41 2.4.}' .4,4

42 2.4.7.3'y

43 2.4.9.5-0

44 2. f. 1.2.2

46 2. 4.9.7

47 2. f.6.4.2

48 2.f.8.7-2

49 2.6.0.3.9

TO 2.6.».i.f

f 112.6.5.8.9

f2^2.^.f.7.

f 5 2.6.7.2.

f4 2.6.8.9.

f f 2.7.0.6.

f6 2.7.2.2.4

f7 2.7.3.8.6

SS 2.7.f .4.

f 9 2.7.7.0.2

6c 2.7.8.T.8

6 1 2.8.0.1,2

62 2,8.1. 6.4

63 2.8.5,1. f'

642.8.4.6.4

6 {2.8.6,1.2

66 2.8.7,f.7

67 2.8.9.0.2

68 2.9.0 4.^

69 2.9.1.8.6

70 2.9.-5.2.7

71 2.9.4.6.6

72 2.9.6.0.2

73 2.9.7.4.0

74 2.9.8.8.1

7j 3.0.0.0,9

76 j.0.1,4.2

77|3.o.!i.7.?

78j 5.0.4,0,4

79 ?.o.f.5.?

80 5.0.6.6,2

81! 5.0.7.8^9

8a,J.o.9.i,f

83

8f
86

87
S8

3.i.o.if.i

5,1.1,6.4

5.1.0.8.8

j,i,4.i,o

5.1. f . J.T

5.i.ö.f.o

89 3-».7«7.i

90 5.1.8.8.9

91 5.2.0.1.0

92 3.2.1.2,4

95 5.2.2.4.2

94 5.2.3.^.7

9f 5.2.4.7.2

96 5.2. f.8.4

97,3.2.6.9^8

98 1.0

99 3.6.9.2.1

100 5.5,0.2,6



43- Jul. Auguft. Sept. 225

Diagonal- eller Sned - Tafla
For cylindrer med lika diam. ock liogd af 1,2,3 &c. tå

300. kannors innehåll , hvareftcr Sncdftåcken
utftickes.

nou
Diagona?

Ur, nor»

Diagona<j

ler. nor. ler. nor*

Diagona*

Iv V, hela 1 I. hda, 1. ^^ V. heta

101

I03

104

10 f

10ö

10?

108

109

11©

IH
112

113

114

iTf

ll£

117

118

1x9

120

5.4.6.4

3,^6.7,7

3.3;!. 3,9 12(5 3.f.<J.7.4

j.j.2.4.8 127 3»f.7-6.8

T28 ;.T-8.f.6

129

150 3.6.0.4.8

1} r j.é.i.4,0

3.^.2.^.2

3.6.3.2.3

3.6.4.1.4

3.6, 5' .0,4

3.6.^.9.4

^ **? *7

^7*ij*i

1.7.2.9.8

5.747*0

^f4-8*6ii49'3.7.7.2.t

3*T-J*8.o|i)0 37.8.0.9 17^

?-T'7'8.5

5* Jf8* 8*8

5.3.9.9.2

3.4,0.9.5

3.4. 1. 9.8

3.4.3.0 o

3.4.4.0. ?

3.4'^o.4

3.4-.6.o,4

3.4,7.0.4

?.4-8»o.4

3.4.9-0.3

3.f.o.o.i

3 T.ö,9.8!i4f
121 1- 3.^: .i 9,6
ia2l3.f.2.9.3

123 13;^ 3.8.9

124

132

m
S36

138

139

14^

141

142

143

144

14.6

in
if4

1^7

if8

if9

160

161

162

I6j

IÖ4.

löf
ié6

167

168

169

170
171

172

173

174

1«7»8.9.3;j7ö

3.7-9^7.4|i77

3-8-o.f.9 178
3.8.1.4.2 179
3.8.2.2.6 180
3-8-3.Ö-8 i 8

1

3-8.3. 8.8 i8ä
3.8.4.7.0

3.9,.8.7.8

3-9'9.f .4

4.0.0.2.9

4.0.1.0,4.

4.0.1,7.8;^

4.0.2.f.!i';j

4.0.3.2,6

4.0.4.0.6^183
3.8. f.f. Ill 8414.0.4.7.4-'

3.8.6.3.0 igy 4.0,1.4.7'^

3.8.7. 186 4.0,6.2.0
•

3.8»8.o.8' 187 4.o.6-.$.l-^

5.8.8.7.' 188*4.0.7.6.^^

3-8.9.4.9 1 89 4.0.8.3.^

3.9.0,3 o 190 4.0.9.0.9

3.9.1.0.8 1 91 4.0.9.8.0

3-91.8.7 192 4.i.o.f,2

3,9.2.6,4 193 4.1,1.2.5

3.9.^4.2 194 4.1.1.9.4

3.9-4.2.0 i9S 4-i.i.^.f

3.9.4.9,6 196 4.1.3.3.Ä

3-?.f.7.3 197 4.r'4.o.f
"

3.9.6.;.o 198 4.14.7.^
3.9-7.2.7 199 4.t.r.4.f

3.9.8.0.1 20o|4. 1,1.1,



206- 1743'M Auguft. Sept.

Diagonal - eller Sned - Tafla

Vét cylindrer med lik dmin. ock hogd, af i, 2, 5 &c. til

^ * 200 taiors toefaS^^^^ hvarefter SnedftScken

kan»

ndr.

T>iägbna»

1. V.

Diagonae i kant

ler. nor.

Diagona»
^ kr.

I. « V. i
hela V I» « V,

kan»

nor.

hela

Diagona*

ler.

254 4-i'8*9.o ^29

26^ '4.r.9.?.8 230

2^0 4.z.ö.a.6' 2? i

£67.4.2.0.9.4 232

2p8 4.2.1.6,2233

209 4.2;.2.a.9 234

210 4Vi.2;9.7 23T'

2^ T 4,2.3.^r 236

cfs' 4.2,4.3.2 237^

213 4.=t<4-9-7p38;

214 4.2,5,0.4 239

2 4.2.6.3.0 240

£i6' 4,z.6,9.6 241

2^7 4.2.7.6.2 24^

gig 4.2.8.2.7 243

2l9;4.2.8.9.2"244

22bl4.2.9.5-"8 24f

221

222

223

4,3.0.2.3

4.3.0.8.7

1.7.2

224 j4. 3
'2' I '6

S2T
|4^3-2.8.i

246

247
248

49
2S0

4-3.3-4.T

4.3.4.0.9.

4.3.47-2

4.3.r.3.6

4; 3- '^.9.9

4.3.0.6.2

4,3.7.2.6

4.3.7.8.8

4'3.8.t.o

4.3.9.1.3:

4-3*9.7.7

4.4^0.3.7

4.4.0.9.9

4.4.1.6.0

4,4.2.2,0

4.4.2.8.3

4,4.3.4.4

4.4.4.0.3

4.4.4.6.6

4.4.7.2.7

2,71

272

273

274 4.7.0.6,6

4,4.6.4.8

4.4.7.0.8

4.4.7.6.'g

4.4.8.2.0

2TT
27S

2J7
278

2S9
z6o
261

x62
263

267
266

268

269

4.4.8.8.7

4,4.9,4.7

4,7,0.0.6

4,7.i.i2.7

4.7.1.8.4

4.7.2.4.2

4. 7. 3-,o. I

4.7.3.T.9

4.7.4.i'8

4.7.4.7-»6

4.7,7.3.4

4.T.T.9.3

264 4.7.6.4.8

4.7,7.0,7

4.7.7,6.4

267 4.7.8.1.2

4.T.B.7»9

4.7.9-3.6

270 4,7.9.9'

i

4.4.7.8.7 27 1,
4-6.0.4.-0

272 •4.6. 1.0.6

275 4.6.1.6.2

274
27 f

4 6-2.1.9

4.6.2.7.8

276 4.6.3.3.0

277 4.^.3.8.7

278 4.6.4.4.3

279 4.6.4.9,8

28o| 4.6.7.7.4

281 4.164^.0.9

282 4II.6.6.4

28? 4.6.7.2.1

284 4-6.7.7»4

287 4-6.S.2.9

286 4,6.8.8.4

287 4.6,9.3.8

288 4.6.9.9.3

289 4.7.0.4.7

290 4.7.1,0,1

291 4.7.i.5".y

292 4,7.2.0.9

293 4 7.2,é.3

294 47.3.i'7

297 4.7.3.7.0

296 4.7.4.2.4,

297 4,7.4,7,7

298 4-7.T.3.0

299 4-7.7.8.4

300,4.7.^-3.7
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Jåmfördfe eniéllan Landtbrukare-
HdS antar i Sverigé , oek Landets

rymd ock vidd*

AnmM
Af

CARL FRIDRIC MSmANDER.

^ T^ärt k, Fådefneslands invånares antal

y fåges af nlgre ftiga til 2. af andre ti

5. hos andre äter til 4, mmner. Afe
hår, fom all annorftådes; lärer vara båft,at gi
melhnvågen

, har jag funnit af en utråMiing ^
den jag anftält få noga , fom i detta mäi ocli

för mig mogeligit varit, ock hvarigenom ja^
raårkt, a t inbyggarena i Sverige ock Finland
ftiga något ofver |, miUhmr,

.1. J Sverige ock Finland fköla vi ega
vid pafs 80000 hela mantaC Om man ber-^k-

nar aoperfoner pä hvart fädant helgårds hem-
man , belofier fig jordbrukarenas antal, med
deras huftrur , barn ock tienftefolck , tU
1600000/ Ock utgöra de altfä hälften vid lag

af folcket i riket. Så vida fållan någon landt^
man iSrer finnas , Tom årligen kan affåcta en
gång fä mycket matvaror , fora i defs egit

Q. 2 fens-
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hHshåU ätgår , fä följer dårutaf, at , vid få be-

Ikaffad inråttning foga eller intet hopp blir

éfrigit , ät vi famtdigen kunde af vSrt egit

lands afkaftning hafva vär föda. Det fkonjes

ock dåraf , at då man på hvart mantal beräk-

nar % tu^inoVS utfädey ock fS göd joif-dtilän, at

landtrnannen finge bårga 8:de kornet , fom

dock fållan ock pa i"å 'orter Iker,, fådant vål

iulle göra i Riket en årlig afkaftning af

5 1 2oopo tunnor fpanmäl» Men detta anfön-

Hga tunaétal, kunde likvål, emellan 5 miUionet

invänarejintet långreförflå, ån ac, då utfådet

afiågges >bvär finge tunna ,ock altfå knap-

paft fin halfva brödföda»

5. Gud här likvift förunt öfs et vidfträkt

landamåre, ock fä belkaffad jordmån , fom

foed ringa möda kunde göras tiånlig , at til-

råckeligen föda någre gånger flera invånare,

ån landet nu ttied möda ock ufelt underhåller»

Detta vjfär icke allenaft ögnemåttet af fielfva

landet , utan ock den , fom med någon efter-

tänka vil fålla ögonen på Sveriges fW/^, han

finner låtteligen, at defs gråns innefluter i fig

i^ioöo cjUAdm mil faft land. Ock ehuruvål

dår-

i



I743- J''^^- Atigiifb. Sept. 229

dårutaf något bor afgå för infioar , floder, kår^

ock berg, få årfåttes dock detfa rund^ligen

ock til öfverflöd, af vår hårliga ock med rpJn-

ga tufend^ fruktbara hglmar beprydcja Ikår-?

.gärd.

4.pm man inbillar fig , ac pä hvar (jua^

drat mil fl^uUe fijinas 8 1 mantal, fom /ker> å\

man i tankarne an/lår hela looo alnar, eller

i mil, i fyrkant , for hyart mantal,, til Sker,

äng, flcog ock utmark, blir uträkningen lått,

at vi då fkuUe åga giöooo mantal , det år;

10^ gång flere ån nu- finnas» Dä kund^ ock

Sverige töda i ftållet får i» 30 mi^oner^ Upland

allena, fom dock icke år ånnu, på långt når få

opbrukadt , föm det kunde vara , kan Ukvål nu

redan, utom 7 llåder, opvifa 6780 hela man-
tal , fäft dår icke åro tiifylleft 170 quadrat mil

land, Sä/at, om hela Sverige vore allenaft i

froportm efter Upplands ån befintelige tilftänd

cfiltheradtyvoxe vi ägare utaf 598825 mantal,

Qck altfä, näftan 5 gånger rikare p3 fpnmlj

ock fotck ån yinu åro.

5 . Med (ynnerlrgit nöge, ferman vål fora-t

ligeftådes,hela foknarne rymmas p3 en quairat

mW, ock dår finna» Hvad de tit fin utkomft

Q 5 be-
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behéfvj»* Men få röner man, med fä mycket

Öorre éflikan, pS andre orter , fmä ock fatti-

ge foknar, vara få vidtbegrepne, fom hela

Låti annorfiådes J hvareft Aboen måfte refa

flera mil, innan han kommer til nåfta grann-

gSrden* Soknar qm 70 mantal ©ck ån min-'

dre, åro någreftådes få vidléftige , fbmhela

Bolland, ånikånt de knapt hålla i fig få mån-

ga u/la hyblen > fom dår åro ftåder. Exem-
pel åro i Norland , Finland ock öfterbottea

icke l ä aldeles fållfynte*

6, Ehuru hårdt ock obeqvåmt vårt kåre

Sverige vid fårfta påfeende tyckes vara , vä-

gar jag mig dockat fågja,det hyar/yflf/»ctf i Ri-

ket , den fåmre fom den båttre, vore beqvåm»

at foda ock underhålla et nåftan lika ftort an-

tal af invånare ; ock at de Svenfke Norlånder

©ck Finlke odemarker, kunde bli få folkrike,

fom Skåne ock Våftergötland nu åro» Ty det»

fom fomligeftådes brifter på åkerens frukt-

barhet > det årfåttes af mturtjt , hår genom

ymnoghet på ång , dår genom en outödelig

/kog , pä andre orter , genom fi/k ock vill-

långe» Hvad ftår di icke at fprmoda, om

kon-
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konften kommer til, ock rått använder faåit

förbättrar defla naturens förmänér ?

7. Det lårer ock medgifvas mig» st in-

gen jordmän är til hvarje bruk aldeles otiån-

lig i den Ikilnad, fom år jordmSfiéns godhet

emellan, kan fomofraft ändras, genom ftSrré

eller mindre flit, moda ock fårngti^het , töxk

därvid kommer at anvåadas» Forfaretthetea

intygar ock, at k61den i en ört tager af ock

luften blir mildare , når Ikogarne bli afrögdé

öck kärren utgråfne. Ingen mäflTa eller liiing

är få frérik, at de icke fkulle kunna utrotas.

Intet kärr eller dy år få fånkt , fom icke ge-

nom utfals diken, om ei fnart, dock pä län-

gre tid, fkulle kunna uttorkas» Ingen fånd-

hed eller lera år lå afvig ock motftråfvig, at

den icke, genom vederborligit bruk, IkuUe

ftä at underkufvas. Allenaft man använder

medel, flit ock vetenlkap»

8» Men detta mödolkmma arbetet kunna

vi ock låmna åt efterverlden , om ofs fä tyc-

kes. De fruktbare , men ånnu for få ock vill-

diurs fot liggande parker i värt Fädernesland,

åro mer ån mycket tilräckelige , at fyfelfåtta

tår tid med fitc opodiande. Ock fedaa vi , gé-

0^4 nom
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nom all Uttbrufcad ock nyttig jordmåns ve-
derbörliga anvåndande, giordt Sverige nigra
gSiiger förmögnare

, mågtigare ock folkri-

kare ån det nu år, blifva efterkommanderne
tililka fatta i ftåad, at fullfölja vårcket, at gö-
ra det odugelige dugelfgit, ock våra omöge-
lighetcr mogelige.

% Men huru alt detta fkal fåttas i värck
ock fullbordan

, det år en fak af ftörre vidd
ock fvärighet än at jag nu ikulle hinna gifva
fårHag dertil: torde hånda, at man en annan
tid

, Iårer kunna komma dermed båttre tU
rätta*

Utkaft til Lågers ock Förhugnin-
gars bef ältande»

Af

AUGUSTIN MHRENSWERD,
et år ånnu hos mänga Krigsmån oaf-

giord t , om retrAncbementer åro nytti-

ge
,. eller ej. De fom förkafta dem,

hafva följande Ikål : den ^^/^^Äf^Wf-,

fågia de , har altid mångfaldige flere förmå-
ner, ån den fora år innanföre; fåfom, han kan
métquerä når han vill , ock fäledes behöfver

han
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haft icke i otid oroa fig; ock där han vill, ock

folgakteligen på det ft-lilet, hafva fine krafter

famlade* Sammaledes päftå de , at den ma-
flHeradt i\o altid måfte vara munter, ock fäll-

des mera uttröttader;jåmvul efter han icke vet

hvar han blir angrepen , måfte han fkilja en

magt, påmängeMIen, i fynnerhet fom han
bör Vänta en eller flere blinda atiaqver ; 2 :o har

den foldaten , fom år utanföre , altid mera
mod, ån den fora år innanföre, efter den för-

re tror fig vara måftare , fä fnart nSgre åra

öfver broftvårnet; men de fednare igen, fl^o-

la tro, alt vara förlorat, når det allenaft kom-
mit få långt. 5:0 Den fom år utanföre, kan al-

tid, når han årafflagen, igen famla fig , ock

komma igen, om han få finner godt; elierock

aldeles draga fig af, utan at blifva förfålgd.Håé

utaf tro de, at det altid år båtter , at flSffifria

fåltet , faft man ikuUe hafva mindre Jrmc,

ty dS kan få hånda,at man fär flä fienden, ock

vinna en fulkomlig fegervinning, i fiållét at alt

det man kan vinna , innom limerne , år at af.

flå fienden ock blifva beftändande.

PS alt detta kan fvaras med et ord t få

lån-
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länge man har hopp,at flå fienden i fria fåltet,

få behåfver man intet retrmcbement : men liär

fådane fkM åro forhanden , at man icke kan

(läfT, få år det icke altid (kål, at aldeles rym-

ma fåltet; \xt<iin\i^\vQ retrAnehera fig , ock då

blir frågan: huru det Ikal fl;:e,på fådant fått,

at de omtalte fvärigheter blifva de minfte,fom

görligit år»

Sädane tilfållen, dår man behöfver retran-

cbera fig , åro i\o vid en belägring blir det o-

umgångeligt , fä framt fienden har nigon Ar-

fnee på benen. i:o vid PaflT, dår ingen fkog år

forhanden > men når man har fkog, fä gör en

god förhugning få godt gagn» 5:0 Når man

intet år fm fiende vuxen , utan nödgas fåtta

denftyrka, iiti ttt^'AwåmmrAdt brållvårn»

fom felas uti folk.

De vanlige linier , hafva följande brift-

fålligheter > 1:0 åro de intet fullkommeligen

fimquerade , Utan fordra derföre en ftark ht%

fåtning runt omkring broftvårnet» 2:0 kan fi-

enden angripa dem hvar han behagar. 3:0 Se-

dan fienden beftigit bröftvårnet , fä år intet

annat räd , ån fläffi oordning , lika fom på

fria fåltet , då meråadels den atuqiterade, har

minfia
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minfta förmän, 4:0 kunna med -

bågen Ikått eller rieochet,

Störfta tyngden, af deffe fvårigheter, tor-

de kunna låttas fålunda»

1:0 Poljgomrtte d y bc etc» Tab» VI fig» L
göras 800 fot eller långre , fom man hargrof-
va cétnmner til. Ät fraå fåltftycken åro defle

tiånligaft , efter man med dem åanu krnrafera-

fyltet 1 50 , a ?oo alnar utom de utgående Äng-

lar*

a:o TenAilUns diuplek , de , tages ^ af ply
gm f mera eller mindre efter fituatm, fåledes

at fienden blir tvungen , at förft angripa de
utgående aitglAr, på det han må undvika

, at

åttåfvtrA, emellan två fä nåra liggande eldan

3 :o Bågge/4ff fg.fbyyiå temiOe vin-

keln, g6ras ei långre, ån för 2 a jfåltftyckei^

ock en Dfififien Infanterie hvardera. Bröftvår-

nets pr0fil göres högre ock ftarkare , ån de öf*

vige linkrttes i ipi ået cAwtonerne må commendera

fältet, ock fienden ånnu få mindre hopp , at

antafta detftållec» Utgående vinkeln ^ö»»^r?tff4/,

Til den andan blir ock grafven bredare, famt

fålret befatt med fattifader , fom luta, emot fi,^

enden,

/
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enden, på 45 grader ; eller ock férfettmed

varg gropar: (^j* t/^

4:0 Uppå defence Imierne göras l a 3 re-

dans i k-, Im, få at den ena, w'A kan forvaras >

ifrån den andra , af en lifen divifion , om 60

man, eller litet ftorre,forredd med hand-^r^»-

mter , utom vanligit gevår; jåmvål med fyr-

vårk , om få behéfves» Sälcdes kan fienden,

hvarken med enfiUde^ eller rmckty fl;.ada def-

fe linier » utan kunna dhtfionerne ohindrade

gora front , åt hvillfeadera fidan fienden kom-

löer»

5:0 Sedan man lämnat rum til en divifion^

fom bör får(vara de fmä faceme , dragés et

bröftvårn, noy inät,at förfvara fåltet, innom

den utgående angelen^

6:0 Emellan defTebröftvirii, lågges

tement p q , för Cosallerie.

7:0 Varken befåttas med fml divlfiomr^

r, «, eller ock flere , om de behöfvas , af 60 a

100 man , fom upftållas fä, at de kunna hål-

fa en beftåndig eld»

%\o Ketraitten för divtftmerne år långft

bröftvärnet , igenom en fluttattde graf, inåt

bröftvårnet,

9:0 För-
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9:0 Forfta ftållés tått bakom vär-

ken, få at en htail/op ftår fårdig , ar emotta-

ga dem, fom vilja trånga Ijg in, igenom öp-

ningen , emellan CavaUerkts epanlement ack bröft-

virnet, n». De öfrige ftä tilreds , at förfvara^

hufvudvarken, fom åro defraS/4,«wff» Caval-

Uriet ftSr bakom efmlementet^

10» Den andra limen Mx der bakom , i.

vanlig diftance*

^ Således ftår man upftåld,dä man taremoE

en annalkande fiende , utom Vmkrm, Skirllg

han/t/ffw^ limemei få draga dhiJiQMrnf f^yUy fjg

tilbaka, ock då kan man be/kluta hela fältet,

uti de utgående mgiamet med drufhagel > ^mc
altid taga fienden i flanquen ^ med camemrmel-
ler infamrie, utan at lämna honom räderum

*

at fatta fig, eWer atta^verai en fronff : Emed-
lertid är man ock i ftånd , at [kluta pä de an-

nalkande truppar j utom Imerm.^ ock at hindra

dem, .fä at de ei fä käfta kull bröftvärnet ockc

tränga in med Cavallerie. Skulle alt gå förlorat;

få kan icke fienden betiäna fig af nägot värk,

mera än til grafvens fyllning utan lämnar

platfen ledig , til at redigt flälT med värjan |

hand»

Fér»
,
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Förhugtiirigar kunna fållas påfammå fåtö

man mårker allenaft, ut en löfrik rad trän låra-

nas nägot fram for hvardera linien^ til at hin-

dra fienden utfigten, oek at dölja får honorhr

ens egne rörelfer» Pä de ftåflen , dår divifio-

w^wftä, låmnas inga trän, men vår emellan'

dem : man har mårkt, at kulifkutne trån oct

qviftar, hafvavid fädana tilfållén giort mera

Ikada , ån fiendens flyeken,

Vid det ena i få vål fora vid det andra

töfållet, {^ingz canmner foras til vals, icke hel-
*

ler läterman iienden läcka något cmon-ik^tt pt^

, fårån det gåller. At få veta ftyckernes
^

ftorlek ock deras ftållen , åro ibland fiendens>'

ftérfta fynd* Derföre mä man heller hafvafle-"

re rum , för cmmnerne , fKora i de ytterfte^

utgående mgUr &c^ men man fär icke flytta'^

dem dådan , på fine råtta ftållen , under fielf-

va attaquen $ utan förut , på det Soldatens

'

mod, icke i otid må göras vankelmodigt;

Efter famma grund, kunna både fålt-ock

ftiårn-fkanfar anläggas, dä man får mera rum
uti fkanfen,ock fåkrare ret/Mtte, Hvar ock en*^

finner våi fielfvhvaruti belågenheternes omfkif-

ten, åftunda Ändring, uti detta befållnings fått..

Be-
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^ Bcfkrifning på en i Sverige bruke-
" iig l^utvigt.

Af

MCOB FAGGOT.

Det år nogfamt vitterligit^ at når något,

falt fmålter i frifkt vatten, f| ökar

det vatnets tyngd , tuen ej mårlceli-

gen defs rymd : fä at ju mera &lt kr upfmålt i

vatnet , ju tyngre blifver det famma.
*

Likaledes år det ock bekant , at vatnet 16-

fer up ea vifs del af falt, hvilken.del år pro^

portionerAd efter vatnets myckenhet ock.deis

grad af vårma,

Alrfå år vatnets vågande , et fåkert me-
ej allena at utforika fåitans myekenhet,

fora år uplöft i vatnet; utan ock at faftfiålla

tyngden, af et falt vatten, fom årfyllefty^«-
.

r^?-4^/r eller måttadt af något falt.

Med den bekanta HjfdrQftAtiJka Vägbalken,

kan vå! alt fådant , med vifshet , utfor/kas

:

men fom denna Vägbalken , utorn det han år

dyr , fordrar en granlaga handtering; få lå-

rer defs nytjande, vid Lutgörningar ock falt-

iiuderier i ftort , fv ärligen komma til någon

vårkflåilighet.
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Fqr nägra' år fedan , faiit jag et gammalt
paper i mina gåmQr , fom innehålt en något

mork beikrifning, på en befynnerlig Lutvigt,

utan at dår förmåltes , af hvem hon var på--

funnen , eller hvartil hon brdlades : icke defs

rriinder ,
giorde jag en Lutvigt får^g, enli-

git förenåmde bélkrifning*

0 NSgoii tid derefter , hade Jag tilfålle , at^.

beföka det Skän/ka Älunbruket : där fant jag,

atTOan Utforfl^ade Lutens ock andra dår före-

kommande våtikors ftyrka , med en vigt, fom

v"äf 'jurt enahanda med min förut inråttade

Lutvigt: ockfaftjagdärftådes, hvarkenfick

belked , om deras vigts inrättning, eller om
defs Upfinnare; få blefjag likvift fåker derom,

at jag hade giort min vigt lik med deras, ock

fådan , fom hon borde vara.

Nu år denna Lutvigten , mycket fåker

ock Vig, til at dermed utforika halten, af fal-

^a vatten , hvartil hon , med nytta , kan bru-

käs , ej ällenaft vid Alunvårken ,• utan ock vid

aMä andra filtfiudriingar, men finnes, fä vida

mig vitteriigit år, ejnågorftådes belkrefven,

ej eller år det mig ännu kunnigt, af hvem hon
^r férft påfunden : faft jag vet j, at hon , i

• iång-



länglig tid, varit brukad vid Alunfiudningen,

hår i landet ; dy har jag aktat nödigt, at göra

följande korta belkrifning, om denna Lutvig-

tens inrättning ock nytta, pSdet hon mS bisf-

va mera bekant ock brukad, vid alla liuderler,,

fom fordra én noga kunfkap , om lutgérnin-

gens råtta handtering, få framt Luten, ikil

fä den halt ockftyrka, fom vederbör,Jnnan
hon tages til kokning, at evaporeras^

1. Man låter göra fig en rund Glasflafka

af Ghryftali - glas , til inrymme fom en liten

Thekopp: men flafkan forfes med en ftackug

hals , fom har få ftor öpning fom en Korp-

penna. Se Fig» ;» Tab. VL
2. Dennaglasfla/ka,fåttes å den ena vigt-

fkitlen, af en fnåU Vågbalk, ock deremot ju-

fleras en tyngd, S den andra Mlen, fom hål-

ler torna flafl<Lan i jåmvigt.

i. Sedan fylles flafkan, med fri/kt Kålle-

eller ftrömvatten, få at vatnet ftår jåmbråd-

dadt i halfen , ock då hon år vål torkad utan-

på , fåttes hon å den ena vigcMlen ; men i den,

andra fl^ålen, lågges den förut jufterade tyng-

den fl), fom år jåmlik med glafets vigt,,

hvaraf flaflvan beftSrj ockjåmte denna, jufte-

R ras
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ras en annan tyiigd, i famma ikål, fom fåtter
|

vägbalken ifullkoirÄig jåmvigt:hvarafår klart,

at denna fednare tyngden, innehåller baravat-

nets vigt, fom fyldes in i iiaikan : ock kallas

derföre Vattentyngä.

4* Denna Vattentyngden itiarkes med 64.

,

5* Sedan delas denna tyngden mit i tu,

medelft en noga jämkning, pä väglkälarne,

med torr fånd , eller dylikt, dä hälften mär-

kes med 52; hvilken pä famnia fått halfveras

ock hälften teknas med 16; famt denna vidare

til 8 ; den fednare til 4-> ock defs hälft til a»

hvars halfpart blir 1 5 tlefs halfdel blir i , fora

äter halfveras til |; hvilken fift delas i tu, til

^; fåatalladeira, til antalet, tijo vigter, ju- |

fleras noga , ock forminlkas , hvar efter an-

nan , til hälftem Vid Älunbruken, där den-

na vigten är i dageligit ock oumgånge.igit

bruk, kallas deffevigter. Penningar^
^

6, For vighetens ikul i vågande, jufteras

ock en tyngd , fom flår i jämvigt, med fla-

Ikans ock vatnets tyngd tilhopa , i Hållet får -

de tvä tyngderne (2 ock 3) ock denna tyngden

kallas Motvtgt,

7. När man nu vil f^rféka tyngden en
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forekommande Lut j få fylles fla/kan deraf

öfyerfuU / torkas vål , ock fes efter , at väc-

Ikan gör hvarken räga eller grop , ) flajfkans

hals* Sedan fårtes denna infyldé flafkän, å den

ena vigtikåleii > af en dertil fåret inrättad,

lagom ftor ock quicker vägbalk ; men å den

andra, lågges Motvigten (6). Ock fom den-

na Motvigt, fvarar emot det , fom flafkan ock

hannes inrymme at fri/kt vatten våger ; fS

finner man nu, at fla/kan, full med Lut, vå-

ger up Motvigten : derfåre tager man af de

jufterade vigterne (5), ock lägger få mänga
deraf i /kålen, tilhopa med Motvigten, fom
behéfvas , at fåtta Vägbalken i jåmvigt ; dä

delTa vigters, eller fä kallade Penningars antal,

utvifa Lutens ftyrka, eller hvad hon våger

mera ån frl/kt vatten , ock det i fädana tyng-

der, fom åro vi/Ta delär, af det fri/ka vatnets

hela tyngd, fom inryrames i fla/kail.

Håraf /kånjes klart , at man kan hafva

flalkor, af olika florlek, ock åndå fä enahan-

da ut/lag med dem i vågande, når hvar fla/ka,

år fårfedd , med fina tilhoriga ock jufterade

vigter ; dock år det båft , at nytja fS fmå fla-

/kor hårtil , fom man kan , ock ej fforre ån Fh
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guren vifar, efter fom man dä, fär bruka, fa

mycket nåttare ock quickare vägbalk, fom gif-

ver nog^^re ut/lag i vagningen.

Det år ock håraf uppenbart , at man ej

kan nytja vigterne, til någon annan flalka, ån

den de åro jufterade til; ock efter det år nå-

ftan ogörligit, at fS tväfla/kor, fomåro al-

deleslika, til tyngd ock inrymme; få år det

båft , at låta gora flafkan , af godt ock nägot

tioktglas, famt vid handteringen, noga akta

hånne , för ftåtar eller fall , famt for häftigt

ombyte af koid ock vårma , efter fom vigter-

ne åro onyttige, om flafl^an gär fénder»

Det kan vål vara lika mycket , hvad del-

ning man tager an, til vigterne, men båft

vore det, at vattutyngden, deltes i tufende

delar , emedan utråkningarne derefter , i få

måtto, vore låttare ock redigare; men efter

fom bruket, antagit förut befkrefne delning,

i 64 delar > fä vil jag i det följande, vifa ut-

räkningar , pä Lutens halt e. af Salpeter i

^uantket i efter rymden, nämligen: huru

mycket falt , i Viåualie vigt , en kanna Lut

inne-

f
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innehåller, nårLuten våger en eller fleraPen-

ningar, af Pröbervigten, fä val dä vattutyng-

den år delt i 1000 , fom dä hon år Ikiftad i 64

delar»

Men förut viljag fåtta hit en Tabell N:o

I* ofver fri{kt vattens medelmåttiga tyr^d, i

Vi<äualie vigt, enligit det, fom KongL För-»

ordningen om mitt, mäl ock vigt af den 19

Maji År i7?9 > i en bifogad Tabell innehafver,

fedan jag likvift förvandlat , den dårftådes ut-

fatte vigten, från Lod ock defs decimaler, til

Ikälpund, delt i tijotufende delar : fäfom jag

ock , för båttre redighet ock nogare uträk-

nings fkul, vil i de följande Tabellerne N:o 2

ock N:o j, behälla denna Ikälpundets delning,

i vigtens utfSttande , for i kanna Luts

innehafvande Salt , dä famma lut , våger.

mer eller mindre , efter Probervigtens Pen-

ning€-taU

ym )oc m
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Tabell öfver frifkt vattens medel-
,t;^ngd , uti Svenflka Vi^iualie-vigtens Skälpund
* ock dels decimaler, når vatnets ryrod år gif-

ven ; fom hår utfåttes frå i cubik tum,
til 100 cubik Stångar, efter

X SvenCka Måtftåcken»

i,.

Värritts

rymd i

cub. St*

Fot. T.

o I II

I

2

4
- 8

10

%o

^0
80

400
800

I 000
2.000

4.000

.
8«ooo

I o» 000

Vatnets

tyngd i

Skålp*ock

des tijot.d*

Vatn,^rymd
i cubik

Stång. Föt»

Tum.
hel.(kälp.Dec.

616

2464
49^8
6160

1.2320

2*4640

4.9180
6.1600

1 2. 5 200

^4*6400
49.2800
6i*6öco

125.2000

246.4000
'492^ $000
6i6,eooo

II

VatnetsTyagd
i Skålpund

ock defs tijotu-

fendedelar.

hela Skaip. Decim.

10.000

20. 000
40»ooo

80.000
100.000

200.000

400.000
800,00c

1000.000

2000. 000
4000.000
8ooo* 000
10000.000
20000.000

40000.000
80000.000

looooo.ooo

6I6.QOOO

1252.0000

2464.0000

4928.0000
6160.0000

1 2; 20,0000

24640.0000
49280.0000
61600.0000
125200.0000

246400.0000
492800.000©
616000.0000

1252000, 0000

2464000. 0000

4928000. 0000
6160000,0000

il
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N;o 1»

Tabell, foiu utYifar^huru mycket Saftj

> efter Vidualie-vigtens Skålp Ock defs decima-

ler I Kanna Lut innchäUeF , nat berörde Lut

våger I, 2y 4 eller fler| Penningar, af

den Prober-vigten. hvars Vattu-

tyngd år delt iiooo delar..

Lutens

i Kannts
Salt

i SkSio

ock dec*

Lutens
Pennin*

C6taL

1 1 Kann*^

Salt

ock dec.

I. 61. 5544*
a. 123. 100, 6i6q»

4- 146. 1 10» 6776»
8. 491.

10. 6x6. i?o.

20. 140* 8614»
30. 1848. 9240.
40. 2.464. 9856»
50. 3080» 170. I. 0472,
60. 3696. I. logg»

70. 4311» 190* I. 1704.
80. 49*8* 100»

R 4 N:o 5»
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N:o

i^abell
,
fom vifar huru mycket Salt , efter

Viaualie-vigtens' Skälp. ock dels decim. i Kan-
na Lut innehåller; når berörde Lut väger |,

I , I , I eller flera Penningar , af den
Prober-vigten , hvars vattutyngti

är delt i ^4 delar.

Lutens
pennin-

Salt

vJLK UcC.

I2O.

240.
1

481.
I» 962.
a» 1915.

3. ^887.

4. 3850.

5* 48 'a*

6. 5774.
7. 6737*
8. 7700»

8662»
10; 96 i^

! 0587*

i-utens

getan

I Kann:s
Salt

1 OKälp»

OCK dec»

12. I* 1550.-

i3> I* 2512.

«4» 1*3474*
I* 443 6*

16. I. 5400»
17» ! 6562«

18» I. 73^4.
19» I» 8286,
20, I» 9*50.

2, 02I2»

i» 1174.

2. 2136»

2. JIOO»
25»' 2» 4062*

Af
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Afdefle Tabeller , kan man med nytta be-

tiånafig, ds man har en myckenhet Lutat

liuda , hvars rymd eller qmntitet man räknar

ut, efter Svenfka mätftåcken, til etvift cu-
III

bi/kt innehåll; til exempel: man har io« 000

eller aoo kannor Salpeterlut , fom efter Pro-

bervigten N:o 2 ,
väger 150 Penningar; då fer

jag at Tabellen N:o 3^,*at hvar kanna Lut in-

nehafver Salt i fkålpunds decimaler, 9140,

hvilka multiplicerade med aoo kannor vi fa, at

i denna ^a^»///^/ Salpeter - lut , är uplåft

184» 8000, eller i 84t^ fkSlpund Salpeter. SS ock
1 II

om man eger 5 5, 000 eller 550 kannor Salpe-

ter-lut , fom efter Probervigten N:o 3 våger

il Penningar t få finnes! denna myckenheten

Lut, 582» 2850 eller 58» ock Tlll^ dels ikål-

pund Salpeter.

Altfå kan man genom Lutvigten , eniigt

deflä Tabeller ock derefter anftåld uträkning

göra förflag,om en förekommande Lut må lo-

lla mödan at fiuda, eller om hon vidare genom
ésnväxhng bör förftårkas, hvarom mera föl-

jer hår nedanföre.

JS^en at i 'korthet vifa , huru defTa Tabel-

ler
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ler åro uträknade : fi tiånar Tabellen N:o i

til god hiålpreda liårutinnan,, hvilken innehål-

ler friikt vattens vigt, f^r få många cubifc

tums inrymme, fomjag|)e^^yer veta. Oc}^

emedan det år bekant , fom jåmvål redan fagt

år, at friikt vatten tiltager i tyngden, men ej

nlårkeligen i rymden , dä något falt deri upl6*

fes; få förhåller fig I*robervigtens hela vattu-

tyngd, til någon defs ftyrka , genom uplåui

fålta ; fom en vifs 9«4»^/Ve^ frifkt vattens

tyngd , efter Tabellen N:o i, förhåller fig til

famrna qumtitet vattens undfågne ftyrka ,
ge-

nom en dylik uplöfning. Eller klarare : fom

lilla flafkans vacten-tyngd, har % til finLulj-

tyngd; fä har fig ock i kanna vattens vigt, ti)

I kanna luts vigt» Til exempel : om en lut

våger 140 Penningar efter Probervigten N:o

a i fä år dennas vättatyngd delt i loop delar,

m^n 100 cubik tum eller i kanna frifkt vatten

^
våger lél^g ikäip» efter Tabellen N:o 1. I^öfr

4enikul 1 000: 140 £=61600: 8614, dä har i kan-

na Lut, afdet flaget, i fig uploft, rllll dels

ikälpund Salpeter. Jåmvål når en Lut efrer

Prob. vigten N;o ?, delt i 64 delar, våger ip

Penningar, få fåctes 64; lo» 61600: 9645. då år
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rUU dels Ikilp. Salpeter uploft i i kanna Lut,

afdet /laget : ock få vidare»

Med den omnåmde Lutens omvåxiing

,

förftär man et fådant géromSi ; at dä mani
med Lutvigten, funnit luten, enligt förfaren*

heten, vara för fvag at koka; få låter man
hånne fårftårkas på flera kar , deruti nägöt

faltåmne, fåfom Salpeter-jorci vid defs fiudep,

eller Alunmalm vid et Alunbruk , år inlagt

,

ock det fä ofta eller få långe ömfas , från et

til annat kar , til defs at Luten fätt fin behö-

riga ftyrka: men om inrättningen hårtil, lårer

jag vid annat tilfålle få göra beråttelfe.

Nu at få veta, til hvad ftyrka ock tyngd,

Luten bor hiålpaä , innan hon^ages til fiud-

ning : B vet man, det ock i början nåmdes,

at fri/kt vatten, löfer up en vifs del af et falt,

fom lågges deri , alt fom vatnet år varmare

eller kallare, ock defs qumtitet år ftörre eller

mindre, fä at, innan vatnet, fått fm fyllnad

af falt, fä löfer det efter handen up det inlag-

de faltet ; men fedan vatnet år fylleft måttadt

eller /atareradt af något falt, fä imålter det ej

mera

t
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mera derahom fältet låge aldrig få långe deri.

Fördenfkul gores förfok, vid olika årfeas ti-

der , då vatnet har ftörre eller mindre grad

af vårma , hvad det väger , etter Probervig-

teni dä det, til fm fyllnad, har löft up det falt,

fom år for händer at tilvårka vid et eller annat

fiuderi ; ock denna utrönte Lutens vigt, blir

då en r^gel , hvarefter Lutgdrningen fkåtes

ock handteras j fä ac ej någon Lut, nycjas til

fiudning, forån hon några gängor blifvit om-

växlad , på nya kar, deri faltämnet år inlagt,

ock innan Pi obervigten gifvit til känna , det

hon är fylleft eller någorlunda mättad af det

fak, fom vid vär&et eller fiuderiet tilvårkas»

1

På det man mS fkénja, hvad magt der

ligger pä, at veta vigten , för en under hän-

der hafvande Lut, ock huru nödigt det år, at

efter defla grunder, Iköta Lutgörningen; fä-

fom fundamentet til en båtande fa!tfiudning,ock

utom hvilket, man på en höft, ock fom of-

taft med miftning, handterar etfädant värk 5

fä vill man fåtta ; at man har 50 halftun-fåar

^et år 72. 000 eller 720 kannor falpeter-lut,

hvars
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hvars vigt man ej vet , men låter icke de^

mindre koka Mmie: efter förrättad kok -ock

kråmpning , får man ej mera falpeter deraf

,

åa I Lifspund , eller 20 Skåjp. dä frågas huru

tung den Luten mä hafva varit, efter Prober-

vigten N:o 3 ? Detta yppas , dS man efter Reg,

de tri , fåtter 720 kannors vattuvigt enligit

TabalIenN:o i , i forfta rummet; i det andra

fåttes den undfängne Salpeterns vigt loSkålp^

ock i det trcdie rumtrtet ftär Probervigtens

N:o 5, vattutyngd 64. Detta ftär fåledes,

4455.1000: 20.000 Ä 64: #11- hwilkct fmt
kommer nårmaft till Penning fom dennaLut

har vågit efrer berörde vigt N:o 9. faft man
ock gifvermed, at något Salpeter, flugit bort

med dunfterne, af kokningen. Nuvifarock

Tabellen N:o 3 , at en Lut, fom år af 1 1 Pen-

ningars vigt, håller mer ån 1 Skälpund Salpet»

på kannan ; altfä år det klart : at om jag läter

forenåmde fvaga Lut f6rfl:årkäs , tii 1 1 Pen-

ningars vigt, innan hon kokas; fä får jag ao

Skålpund Salpeter , efter 20 kannor Lut, i ftål-

Jet jag, af den förra Luten, ej fick mer ån 20

SkSlp. efter 720 kannor» Ock fom en Salpeter

Lut, läter enligit förfarenheten, lörftårka fig,

itua-
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ftundom mer ån til 1 1 Penningars vigt , efter

Probervigten N:o j;.få blir vinningen ån ftor-

re* Imediertid, år det uppenbart , atmankå-
ftar mera arbete , ock ved pä 720, ån pä lo

kannors Lutkokning , faft afkomften år lika

afdem bågge»

Alt hvad nu omrört år , det tilkommer

dem at veta , fom åro fotte til Upfyningsmåa

ock Vårkmåftare , vid Eågot faltfiuderie. Dem
vore ock gagneligit, at i följe håraf, forfe ar-

betsfolket, med andra ock låttare medel , ae

profva fm Lut, innan den bor evaporeras i få-

dant fker icke med gifsning , af lutens fårg

eller fmak , ej heller at de drypa droppar der-

af på jårn ; ty de profven åro aldeles felaktige

ock otilråckelige; utan båra arbetarne, til Lu-

tens profvande , und(^ ju/leraäe Bårnftenar,

jbvilka ega en mycket /kiljakcig gråvitas fpedf-

ca, lä at fomliga pafTaiig med en fvagare ock

fomliga med en ftarkare Lut. Om hviJka Ste-

nars urlkilning , inråttning ock bruk , torde

gifvas ciifåUe , at handla en annan gång.

Geome-n
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Geometrifk Co0ru8iion et QuMrilftterum,

'
• hvars fidor åro gifaa, fädart, at der

. omkring kan updragas

en Cirkel :

Utdragen

éfHerr Frofejfor KLINGENSTIEKNÅ^ Br^
til Herr Elvius.

AnAlyfis.\Jt\ quadriUteroABCD Fig.a.Tab.

VLpomra en lidaCD/?o/J>iö»<?gifven el-

ler antagen,ock concipera linienAE va-

ra dragen, få at ängeln T>kE är lika

med BAO, Ock fom , igenom figurens egen-

fkap, vinkelen ABC år lika med ADE, fä år

triangeln ABC fimilis eller likformig med
ADE , ock altfä AB til BC fom AD til DE.

Men AB, BC ock AD årogifna, dertoreår

ock DE gifven, ock altfä punden E gifven,

Defsutan år AB til AC fom AD til AE , ock al-

ternando AB til AD fora AC til AE , ock eme-

dan linierne AB ock AD åro gifna, ock altfä

deras ratio gifven , få åro AC ock AE i» da-

ta ratione. Nu åro punÄerne C ock E gif-

na : derfåre år locus af punden A en circum'

ftrentia eircHli pofttione datay hvilken iåtteli-

gen
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gen conflrueras. Utom defs ; efter DA år

p gifven , ock punöen D gifven , få år kcus

funBi A jåmvål en annan cmumferentU cir-

cuti pofttione data. Ock når defTa bagge r/>-

cumferentierne defcrileras fkåra de hvaran-

dra i en gifven punét A. Men punäerne C &
D åro gifne, dertåre gifves cirkeleii fom paP-

ferar genom C, D, A.

Jag fånder min Herre denna analyfis^ på

det hon må communkeras med de Herrai*ne;

fonp tilförene tånkt på conflruåion. Det vo-

ro mig kåre om lion kunde gora dem nSgot

néjé, NB, Om linierne BA ock AD åro iikf

ftöra, blir den förra A ingen cir-

kel , utan en Unea reBa , ock dä lårer eonflm»

åm blifva den famma, fom min Herre

vifte mig i Stockholm , om jag

mins rått &c.

\
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Tankar ock Röii om Smålt-PROCESSEM
vid Kopparvårken*

ingifnc af

GÖRAN WALLERIUS.

et år utan all tvifvel^

at fmålcningeti vid vära

Kopparvårk, Hifv! t uti

våra tider mycket ior-

båctrad ock upafbetad,

famt nu år uti faft båcrre

ftäiid i åa den i våra

Förfaders tid varit for 60* 70 ellei* flera är tii-

bakas. Orfaken håruti ^ (å vål fom uti måagä

andta Vetei^ikapers upodlande , år ibland an-

nat den j af når nåden ock armoden trycker*

lä Ikårpå vi våra finnen j ock fpåiina up vär

eftertänka^ huru man tk^\ hiålpa ilg fram, ock

bårgä fig vid tinga ock fattigt åmne, når det

ymnogare ock båtre tagit af ock blifvit iör-

ininfi^adt*

Råri Ock forfafénhet håruti, kan ffiän ål-

'idrabåft hafva^ai Stora Kopparbårgs Grufva,

å hvar-
»
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hvaråft år det flörfta K^opparvårfcet, icke alle-

naft i derta Nordi/ka Svea Rike, utan ock i

hela Europa , ja jåmvål formodeligen i hela

våriden» Dår har i förra tider varit på 50,

60 a 70 famnars diup,en ganlka Ikön , ock

derjåmte ymnog Malm at tilgå, ja få, at efter

et dygns Sulubruk, har Bårgsmannen ordimirt

haft 15. 18 a 20 % Koppar, ock har tilvårk-

ningen vid vårket ärligen ftigittil 12, 15, 18

ock 20000 Skeppund , ock jåmvål derofver.

Men nu til 50, 40 a 50 Sr tilbakas, har mal-

men i alla rum ock orter blifvit utf6kt,

famt Varpen , efter de fkedde fallen, fä utfof-

rade, at grufvan nu pä intet fått år lik , mot

det, fom hon i gamla tider varit. Hon har

ock blifvit alt mer ock mer befvårlig ock diup,

til 120 a 150 famnar, famt malmen derigenom

dubbelt , om icke tredubbelt dyrare ån forr,.

hvilken ock derjåmte meråndels år få fattig ock

mager , at man vål mä förundra fig ofver,

huru någon koppar deraf tilvårkas kan , ock

niäfte Bårgsmannen nu låta nogja fig, om han

efter et dygns Sulubruk får 5 eller 4 fö koppar,

men år lycklig om han hinner til 5* Ock faft

nu vål få mycket malm, efter tunne talet,utur
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grufvaii kan upkomma , fom i de åldre tider-

na
,

fä hardockjformedelftenfådan malmens
ringhaltighetjtilvurkningen ärligen fåaftagit^

at den får 40 a 50 år fedan^ allenaft fteg til 8
fedan 6, ock i fenare tiderna, 5000 Skeppjd,
hvilket fä efter Suludygnen, fom ärliga til-

vårkningen,åremot förra tider,.etganIka£tor£

Iterflig,

En fSdan förändring , ock når nåden fä
tiltrångt » at Bårgsmannen ofta brukat fig
mer til llcada än nytta , har bräkt de idkefam-
ma ock fårftändiga Bkgsmånnen til eftertän-

ka, om på nägot fårt fmåltningen, med hvad
fom dertil hérer, kunde ftå athiålpas ock får-

bättras ; Hvilkec ock i fynnerhet haft en god
värkan, närde, fom haft en rätt Theork uti

fmältvåfendet , kommit at fielfva iågga handen
dervid , fä at de af egen årfarenhet , ock in-

ofning i handgrepen, kuntiat råtta ock under-^

vifa Räftvåndaren ock Smältaren, hvarockea
for fig

, uti fin fyflj ock fitt gorömäU Ge-
nom en fåberomligflit ock ähogajkafva de ock
fä vida kommit, at man med (åkerhetkanfägja,

det koppai*.fmåltningen viå Mun^ Iker nu
med långt ftörre f^rfigtighét ock alstfattihet,

Si k\
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ån i gamla tider fketu Prof deraf, har man

fåkert at tilgå , i det , om man Sofrar i de

gamia uråldriga flaggvarpen , få finner man

deruti mycket öfverlefvor , af Nasgods ock

Förvårk eller Ungsgods, hvilket i våra tider

blir utletadt, ock med nytta upbrukadt» Men
fkulle man nu i de nyare* flaggvarpen fädant"

efterfoka , få fkulle dår fogo eller ingen ting,

fom nyttigt år, vara til finnande*

Detta har bräckt nägot hvar af dem, fom

idka Bårgsvetenfkaper , pä den ettertankan

:

om icke vär fmålt procefs åti vidare Ikulle ftä

at raffneras , ock någon ' örbåttring deruri ut-

for/kas. Jag har ock, for min del, härom öf-

verlagtjmed åiflcilliga årfarne Bårgsmån , ock

vål funnit dem hvar för fig, hafva haft fina

hugfningar ock Jfecuhtimer uti fmålt procefeny

fårdeles angående malmarternas blandande

med hvarandra , hvilket de dock meråndels

vilja hafva fig lielfva förbehållit» I (ynnerhet

har jag hårom confererat med Ajfe/foren, Herr
Hans Philip Lybecker, fom långe fört Bårgsbruk,

. både vid ftoraKopparbårger, fom ock vid Nya
/ Kopparbårger, hvi iken ock åfven varit af den

tankan , at Kopparbruket kan uti åcikilliga

måi,
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mål, ån vidare förbättras* Han har ock giort

derpå ärfkilliga prof, famt gifvit vid handen,

ock lemnat fin beråttelfe til mig, om tvånne

omftåndigheter , hvaruti han, under fit Bruk,

funnit någon förmän ock förbättring, uti det

erdinairt brukelige ock vanlige maneret, hvil-

ka omftåndigheterjag tyktmigbéra tilKongl»

Veten/kaps Academkn ingifva , efter de vår-

keligen fört en god nytta med fig , ock för-

modeligen kunna tiåna til nytta ock iårdel ft^r

våra brukande Bargsmån.

Om Kallroftningen.
Vid kallroftningen göres v ål muren af

den form ock figur , fom både vid Stora ock

Kya Kopparbårget brukeligt ock iBårgslagen

almånt bekant år» Men deruti kan med god

nytta göras den åndring, at muren blir fram

uti mynningen lika hög > fom bakuti ock pS

fidorna ; fedan refer man uti berörde öpning,

2 eller ? hårdvåggar eller tackjärns hållar,med

en eller 2 liggande hållar der ofvan öfver, ock

uppä de famma muras et bröft afften,til den

högd , fom fidomurarna åro* Kår dä Roftve-

den år inlagd , ock hultad med blandning af

kol 5 malmen vid hopgörningen vål fl^ild

S 3 ock
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ock r§ blandad , fom hvarje malmart: fordrar,

då iker genom et fädaut brofts upmurande,

den nyttan , at Roftmuren drager mer malm

ån t reft, dä malmen vid öppningen fluttar af

i en fnedd ; ty når dtt murade bröftet, håller

emot denhopgiorde malmen , få kommer han

deraf at ligga jåmnhög, fä vål framuti, fom

vid fidorna ock b ikuti* N^r då Rollen år fullj

©ck har fin tilbörliga rygg ock uphogning,

Mngs efter, famt blifvit med Sylta betåkt, få

iker påiandningen , hvartil upgär mycket;

mindre kol ån eljeft , fä at i ftåjiet före , at

det på vanliga iåttet upgår vid enRofl:a,til des

tändande, % las ved ock a a 3 tunnor kol , fS

fordras på detta fåttet, föga mer ån en tunna

kol ock allenaft några fmå trån eller blåfsved»

hk dä Roften blifvit itånd, ock kommer i fin

tilbörliga eld , i å brinner han på alla ftållea

myt ket jåmc , medelft det , at bröftet inne-

håller elden , at han icke får komma i öppen

låga , ock i årdeles uti blåsvåder, onödigt vis,

fladdra bortt, utan drager lig genom luft-hålen

in , ock jåmt Itänder veden ock kolen i hnU
tet , fårar fedan fprider fin vårkan öFver alt,

|ika få vål vid fidorna? fom fram-ock bak-uti,

famt

I

I
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famt concentrerAr fig mit uti , dåreft den måft

jårnbindiga malmen gårna lågges , fom den

måfta elden ock jåmnafte bränningen fordrar.

Ehuru detta fåttet, vid kaUroftningén> år

med god förmon ock nytta förfökt , fä finna

fig dock menige Bärgsmånnen icke fårdeles

hugade, det at vedertaga, fornåmligaft för

a:ne orfaker Ikul : nåmligen at de , fom icke

invant fig , at fielfva utforika en fak, til fina

råtta grund orfaker , icke gårna vilja veta af

något nytt, utan håldre forblifva vid det, fom

varit gammalt vant, ock det Far ock Far far

brukat. Sedan ock for den orfaken Ikul , at

detta fåttet, med et bröfts murande uppå hål-

len för hvar gång, fom en kallrofta fkal hop-

göras ock brånnas , kan falla något koftfam-

mare,famt fordra mer arbete ock jämkning, ån

det oråmme fåttet utan bröft , hvilket ehuru

det hos de fattiga kan vara något fkäl , fä är

dock den koftnaden öek mödan ganfka ringa,

emot den förmän , fom man af detta rönet

funnit, ehuru någon kunde tänka det ej var^

af fä lårdeles värde»

S 4 Om
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Om Småltiiingen,

Vid Småltningen , få vål uti Sulu fom

Roftbruket, år iblahd annat det ganfka ange*

iigit, atbiåften råttMlesockftyres,fäatden,

å alla fidor, lika ock jåmt har fin vårkanuti

kolens eldande öck malmens nedfmåltande.

Det almånt brukeliga fåttet år : at bågge Tåt-

torna lågg^s uti en Forma,! entädan vinkel

emot hvarandra , at blåffcen af den ena bålgen

ockrties Tåtta, ftålles S den ena fidan af ugnen,

eller, fom Bärgsmånnen kalla, Ståckhäls Pe-

laren; ock blåften af den andras til den andra

fidan, eller Staraphäis Pelaren, fS atXåttornes

blåfter, pä det fåttet, gä uti en *cH( vinkel, kors-

vis öfver hvarandra» Detta kan vål i fig fielft

vara godt, men har likvål den olågenhet med
fig, at efter Tåttorna ligga fä nåra ock tått intil

hvarandra, få kan mycket vårk uti bågge hör-

nen vid bakväggen blifva ofmålt, hvilket båft

vifer fig, når ugnen brytes ut. Af et fådant

Qfmålt Qck qvarliggande vårk, händer det, ae

ugnen blir in uti trgngare , oqk at fäledes up-

(åttningarna icke kunna fä fort fiunka,* eller

U mycket vårk om dygnet drifvas , fom fke

iimlk j der ugnen hade fin tilbårliga vidd»
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Férbemålte Herr A[fe(for^ har derföre, ef-

ter des til mig gitne befkrifning, inrättat blå-

ftcn, oek med god nytta idkat fit bruk, pä der fåt-

tet, at han brukat 2 :ne Formor, nämligen en för

hvardera bålgen, fä at hvardera bålgenmed fm

Tått ahar fin fårfkilta Forma. Men om det fåttet

Ikal brukas,få bör ock tilftållmngen Ike pä annat

fått uti några mål ock omftåndigheter, hvartU

följande anmärkningar egenteligen tjåna.

Vid det vanliga maneret med 2 Tåttor i en

Forma, år gemenligen mynningen af Forman
få vid, at 3 finger kunna gä derin , nåftan til

mellanleden , men vid Roftbruket , får myn-
ningen icke vara vidare, ån at 2 finger kanna

gä derin , jåmt med mellanleden. Vid det

påfundne fåttet med 2 Formor,bör ock mynnin-

gen afForman icke vara vidare, ånfom nu om
Roftbruket fagt år, efter det eljeft fmåites för

fort ock Slaggen blir tjock,

Ugnen år gemenligen 9 qtiarter bred; Når

jnandå brukar 2 Formor, f
ä
Jåggas de vid pafs

% iuArter ifrå hvarandra » • eller något mer,

ock blir dä, i det nårrflafte,lika långt emellan

JivarderaForman ock fido våggen eller pela-

ren, fom emellan bågge Formorna ; Hvaraf
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iker, at blaften har båtre fin värkan vid fido-

våggarna ock pelarna , famt pä alla ftållen i

ugnen gor en jämnare eld, ån eljeft med 2 Tåt-,

tor i en Forma Iker,

I ftållet för at vid fmåltningen med en

Forma , den plägar fattas ax quarter högt

éfver flaggen, få böra deffa 2 Formor icke fåt-

tas få högt, utan allenaft et quarter, ja ock nå-

got mindre ; dock alt fom vårket år af art,

blött, fegt eller bårdt, nämligen om det år få-

dant , at man med (kål fruktar , det flaggen

ei fkal blifva vältun ock qvik, fåmåftedå

Formorna fätlas få mycket lägre , hvilket an-

kommer, få väl pä Bårgsmannens fomSnrålta-

rens förtarenhet. Men om de icke rätt känna

ock förftä hvarje malm~/orts art ock egen-

Ikap, fä hafva de fvårt, at göra något lycke-

ligit Bruk. Orfaken hvarföre Formorna icke

böra fåttas högt, eller göras vidare, ån redan

år fagt, är egenteligen den, at dä fkuUe eljeft

fmåkas för fort , få at flaggen icke blefvo

tun ock qvik , utan tiok , dä de fmä Skär-

ftens granden icke kunna fmncka ned genom
flaggen,

Vid
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Vid baljornas flruBur, eller dl de afBålg-

tnakaren göras , år at taga i akt , det båil år,

om, förutan det vindfåag i bålgen> fom årbak-

uti at intaga vådret
,
jåmvål et mindre vind-

^^Sng göres fram uti liufvudet , fom hindrar

at intet vader kommer in genom Tåctan, xi^

båigen refer, ty eljeft vil bålgen då draga het-

tan in uti fig, hvarigenom han låtteligen kan

fördårfvas; Men om icke et fädant vindfång

fram uti bålghufvudet brukas , fom nu årfagt,

0 bör man akta, at Tittan icke föres iängtfram

in i Forman» Sådana z:ne vindfång kan val en

Båigmafcare göra med ringa möda , men de

göras icke, eller åro fårdeies nödige vid de

bruk. då man har 2 Tåttor i en Forma»

Mycket angeläget år ock det , at båljorna

f åf-ta; i godt fkick , hvilket man , förån man

ftålier, det år , innan båljorna /lappas til gångs

ock bruket begynnes , kan pröfva pä det fät-

tet . at man flår något ler i Formorne,U a£

de å.-o tikåpte ; om man då flåpper hiulet

med båljorne til gångs , få går vådret genom

T åttan fritt fin våg bortt, ock kommer icke in

1 ugnen eller bläfer omkring elden, medan ug-

nen upeldas» Imedlertid har man råderum
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at Mia altfammans uti rått Ikick, nämligen at

baljorna refa fä hégt , åfven ock at de bläfa

val utj det diupafte fom de tåla , på det man»

fä mycket mögeligit år , mä hafva gagn af all

blåften»

Hårvid kan göras den invändning, at når

en Forma med zTåctor brukas, få fker blåften

alt jåmt, ock utan något uphorande, men vid

2 Formors brukande, uphörer blåften vidhvar-

dera bålgen ock Forman, fä långe fom bålgen

flg refer , hvaraf torde kunna befaras, at nå-

got afTvalande i ugnen kan ike ; Men förutan

det, at medan den ena bålgen fig refer, få blå-

fer den andra , ock delar fit våder ät hela ug-

ren, fä kan ock et fä kortt uphorande i blåften

hjålpas derigenom , at Svånglarne blifva

vål tilråckeiigen lödde, på det båljorne n-ä refa

häftigt , ock blåften fä kortr , fom någonfin

mögeligit år , uppehållas, til hvilken anda ock

Kammarne pS hiulftåcken, hora i fin fkapnad

ock flruBur vara af den figur ock form^ at de

ftraxf trycka på tråden , få fnart bålgen år

reft , få at ingen affvalning på det fåttet kan

fke; BergsmSiintn måfteock derjåmte tilfe, at

undtrgården, under fvånglarne, fä noga pafTas,

at
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at bålgen icke hugger , det år, refer férhögt,

ock fonder/lites af Svångelens ftarka lödning,

hvilket alt ingen fvärighet med fighar, om man
brukar enflitig ock eftertånkfam upfigt* Skalle

ock blåften blifva för ftark, fä kan fådant hiål-

pas med fvikäls öpnande tilmer eller mindre»

Nyttan af detta pSfund ock giorde Rön

beftår förnåmligaft derati, at hytt-ugnen pä

detta fåttet med 2 Formor drifver llarkare ån

eljeft, f ä at mera vårk kan fmåltas om dygnet,

med lika myckinhet af kol , til 5 4 6 ryfsar

mer eller mmdre, alt efter fom kolen åro

goda til, hvi'ket de Bergsmån , fom detta fåt-

tet hafva velat antaga, törfarit, i det at en

kallrofta , fom efter det erdinaire i årtet beflått

af 9 dygns Sulubruk, har på en redning ock

med lika årgång af kol, kunnat upbrukas pä

6 dygn , hvilket i Bergsmannens pung icke

gör ringa beljjaring»

Hår vore vål et ock annat, at tillägga»

om några handgrepp ock handlag, få vål fom

ock, om fmå fvärigheter , fom vid tilftållnin-

gen kunde bry en fmåitare , hvilken icke har

få aldeJes rent hufvud at reda fig ut, når nå-

got ftöter emot ; Men fom fådant fmäeri kan
bårtre
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bättre vid våt kftålligheten vifasjån hår befkrif-

vas, få gSr man det f6rbi\

Det mafte man dock icke lemna, at efter

Hyttugnen pä detta fåttee ftarkare drifver.ån

Qrdinairt i få har ockfmåltarendervid ftarkare

arbete åneljeft : få at hanförtiänar derefter

något ftårre arbetslön til 6, 8»^ lo ftyfver mer
GIT) dygnet, åneljeft vanligit år,hvilketdoGk år

fä ringajat det fårtiånar ingen jåmforing emot

den befparing,fomi tidenock kolen.iker, ock

at fmåltningen fnarare ock ftarkare drifves*

Pä detta fåttet med mera , fom ånnu til-

läggas kunde, fkulle man förmoda, at vär kop-

parfrråkning kan ännu pä något fåtthiålpas ock

fårbåttras , om icke alt nytt hade fin afvund

ock mot fågelfe medfig, ock kårleken for det^

ibm varit gammalt vant, vore utan eftertänka

alt f6r ftark»

NyMethod ät pröfva kften i et Skep^
til lagom ftyfhet ock rankning»

christoph! polhem,

Alla /lags veteiikaper, fom behörig tid

ock vane bräkt l6r en cJag j fynas v4l

kunna vara all Tbeeri förutan'} fä vål

hådan*-
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hädanefter, fom hår tils, i någre tufende år»

Men likvift kan ei betagas konften den frihet,

at värka få vål något i forftändet, fom i blotta

hända ofningar ock blinda godtycken» Sora

til exempel : en gammal vål ofvad ConftApel, kan

ikiuta få rått pä fri hand, fom en oéfvad med
tjuadrant', men det ikericke med lika tid ock

omkåftnad, at komma til bagge delars färdig-

het :»dock om få vore, fä år likvift intetdera

til förkafta , fä vida det ena kan förbättras

til ftörre fördel igenom det andra»

Jag vil komma mit ämne närmare ock för

en begynelfe föreftålla et fådant exempel^ fom

båftkan utvifa, hvad grund man hår vil bygga

uppå»

När man hänger et Jul eller en rund ku-

la pä en få fmal ock /lät axel , at ingen fårde-

les motgnidning där uti fker; dä utvifa de

tvänne flags egenfkaper i fin rörelfe : nämli-

gen, i:° der uti, at man kan fe, om centrum

£qmlibru ock Cent^ grOfitatis äro bägge uti en

punä eller ei : det förra Jfkönjes deraf, at de ftä

ftilla i hvad ftånd de hälft ftällas, men det fe-

nare märckes, dä de vela rä fieUva , når Cen"

trum gra-vitatis vil altid hänga under Centrum
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AqutlihriU 2:^ det Jul eller en kula, fom har
gravltatif ock Centrum t^mlibrn 3 et fiåile, löper
iångretid omkring, af lika gifven rorelfe, ån
de,fom hafva defle någon //i/^mr^ ifrå

hvarandra, ock ju flörre Ikilnad ock olikare

tyngderne åro, ju ftérre ärikilnad i deras om-
lop.

Nu vil man komma til Skapen igen, ock
i fynnerhet til de uträkningar ock proft fom
utreda det fom lofvatår: hvar vid förekom-

ma följande frägor ock fvår.

1:° at finna pä hvad fått Skepets hela tyngd

kan uträknas ock fökas.

V° at finna diftancett emellan Centrum a^ui-

ItbrH ock Cent, gratitatis
, bagge hörand*

til den kunfl^ap fom hår åftundas»

At finna Skepets hela tyngd^ /ker väl pä al-

mänt vis , at des eomavum i vatnet ufräknas

Stereometrke : det en gemetra, bäft kommer til

råtta med : Men på JimpUre fått , fker det fä-

lunda : Man lägger Skepets modell pä vatnet

ock fyller dåruti fä mycken fand , at det kan

fiunka til den vattu Ima, fom det ftora Skepet

bör ligga , nu tomt, nu laftadt, efter behag;

Samma modeU , med fia fand, våges pä vägen,

ock
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ock befiimes til exe»fp, jLifspund; Med detta

; multipliceras rAtionem cubz? måtftåckeilv fäfom,,

om modellets fot vore i tum eiler fot, fom
/kepet är bygdt efter ; dä cdiceras 40 til 64, 000,
hvar med 5 multipliceras , få kommer huru
många Lifspund fl<:epet väger, fom fedan kan
reduceras til Slteppund etc.

At finna centrum xciuilihrii efter bredd ock
Mngd; få tager man denna UMpunSicnY^i
den fora gär midc igenom /keppet,ifrå
fram-til bakftammen

, pS det fättet, at man
ialbr /keppet, antingen i fram dier bakftam-
inen ock tilfer,huru ftora bägge fiunkningar-

'na äro , fom der af fororfakas , uti fram-ock

bokftammen ; defife fkiinader i liuiikningarna,

Ugger man tilhopa, ock fågtr : fom fummm
hafver % til hela Ikeppets längd ; få har lig

ode en fmnkning for lig , til /keppets jäm-
vigts pimas diftance från famma ftällen/

under är bå;1e centrum ^cjuilibrti': ook centr. gra^

'vitatisi QLi perpendiculer ImeA) hvars difancer

fokas filimda:

Man lägger en grof fegelrå eller bjelka

åfver bägge Sudarne pä /keppet ock hänger

pä ena ändan fä ftor tyngd , at jfl^eppet der af

T litet
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litet JirSnger» Denna krängnings graden ock

långden från prof tyngden til meådpu^äe» af

Ikeppets bredd , fåtter man fälunda til regels,

likffiåtigt fiauguen : Som fl^eppets hela tyngd,

har f]g til prof tyngden ; altfä har Hg denna

vägarmen til en liren dijlance , fom i andra re-

gelén fåliinda brukas : SomSmis 4^^K/iafkrång-

nings graden , har fig til denna lilla dtfimcen-y

altfå har fig ock radius , iil dijlmcen emellan

purdhm ^q^uHihru ock centrum gravitatis.

Denna år den dtftance , fom kan utvifa ät-

Ikilnan i olika laftande : ty ju långre den blir,

ju ftyfvare år /I^eppet i kråogning> ock tvärt

om , ju kortare ,ju mera rankt»

Når man n*j har råtta forfarenheten af

det, fom de båfta ock forfarnafte Skeppare fun-

nit för vara båft. Dä tager man den långdeit

pro unkate, hvar efter alla oofvade Skeppare,

fä ock reddare i fkep , kunna pröfva , om
fkeppet år rått laftadt : Ty med lika varor,

fåfora jårn til under-laft ock tråvårke til of-

verlaft , etc* har man väl ei ftor fvänffhet at

finna det fammajmedelft ikeps olika fånkning

bekanta diflamer, men når tvånne /lags olika

varor åro af en fä den olika tyngd, at de vela

iniaga

/
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intaga rummet får hvar andra > Då mäfte vål

barlaften förft göra fåkerheten förut. Men
fom man der igenom låtteligen kan förlora

nSgoti den nödvlndige lajlen, medelft brift

af råtta proportion dem emellan ; Dä år ingen

nårmare vifshet at tilgå, ån at pröfva ock ut-

räkna forft diftancen emellan bagge centra^ Com

fagt äi , ock {edan därefter de rum, fom hvar

materia för fig fördrar : Ty når defla centrA

fiötatilfammans i en eller !ika/>«w^,då årlaften

fått ock riktig, men eljeft icke. Den fom år

vål hemma i ftatiquen , han finner I åft huru

faken hångertllhopat Det kommer akiamans-

förnåmligaft på behöriga uträkningar an, fora

mit minne nu mera intet vil tåla , til flere.

exemplers uträknande. En man, fom har luft at

låra det famma, med hvad mera dertil hörer,

vil jag betjäna dermed , i finom tid.

Rönom Bofkaps-afvelens Förbättring,
genom 'goda Hannars infkaffande til våra

inhemfka Honor, frän utrikes orter,

Af

JONAS ALSTRÖM,
Ibland ätfknilga Rön, fomjaganftålt rtil

LandfhushEllningens förbättrande : har

jag öck varit omtånkt, på nyttiga Crea"

Ti .• turs
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turs inlkaiFande i Riket, frä vidt aflågsne

Länder, til at förlöka, huruvida flika Creatur,

ville trifvas ock behålla deras godhet,] et kal-

lare Cimat, ån deras födelfe ort varit; famtat

utröna, om de genom blandning med vår

afvel , hvart flag for fig, kunde den i någon

måtto förbättra.

Alla fädana förfök hafva aflupit efter min

onil^an,i ty jag funnit, at de utlåndikaCrea-

turen icke allenaft behälla deras egen godhet,

under tilbörlig fkotfel; utan ockat de, genom

blandning, anfeiiligen kunna förbättra den in-

rikes afvelen»

Til bevis hår ä , kunde jag nåmna up åt-

fkilliga Rön; fäfom med Bofkaps Creatur

från Häftar från ylfrka-y Åsnor i deras

egit flågte , få vål fom til Mulåsnor > med et

fårdeles flags Svincreatur frä Cbina', ocki Ijn-

nerhet med åt/l<:illi'ga flags Får, frän hnglmd^i

Sp/mien^ Jfricar Tnrkiet, Sardwien, Holland ock

HoUften. Hvarvid det är rriårkvärdigt , at jag

under flika ock nu i i8 års tid anftalte förfök,

funnit det Span/ka Fäs flaget vara trefiig^

ock kunna bättre ftä mot kölden ån något an-

nat Fårflag , tvifvels utan för det, at deras

fina



t
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fina ull fitter fä tåt ock mågtig pä kroppen, at

kölden ei kan komma derigenom : Sä har

jag ock mårkt, at ull-våxten tager mera til

cck blir ömnigare pä Fären, hår i landet, ån

i de varma länder, dårifrän de blifvit hitför-

de ; hvarfore jag ock funnit , at det Span/ka

Fårflaget, har til en ftor del kunnat foda fig,

ute på marken , om vinteren , enår Snån icke

betåcker jorden helt ock hällit»

Men det mårkvårdigafte år, at förbättrin-

gen pä Afvelen , kan fke genom goda Han-

nars blandning med elaka Honor ; men ei

genom elaka Hannars blandning med goda

Honor: hvarfore jag ock har funnit, at vära

fåmfta färflag, genom fpringning mednägon

utlåndlk Bagge , af hvad godt flag den vara

mä, hafva uti andra eller treåie generatianem,

kunnat forådlas til lika godhet, fomden

forfta Baggen : lika fonj ock når jag läbiten ut-

låndfl^: tacka af godt flag, fpringasaf en elak:

inhemft Bagge, få har flaget, uti andra eller

tredie generationem , aldeles vanflågtats ock

blifvit likt den förfta elaka Baggen»

Jag har altfS genom defle förlök, banat

hvar ock enLandtman, den genaile vågen, at

T 3 fkalFa
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ikafta fig bvad flags afvel han behagar , oclc

b hofver ; allenaft han förftår at doma om fin

jordmons ock (it mulbetes rjånlighet, mera til

den ena ån den andra flags afvelen : ty det

ftörfta flags bofkap , iädan fom den HoIIånd-

Ika, kan ei bibehållas pä tortt eller .magert

becc, ock fä vidare.

Under mina utrikes refor fick Ja^ veta,

at det garn, fom hår i Sverige kallas Camele-

garn , i>.ke fpinnes af hår , fom våxer på Ca-

meler ; utan af et flags Bäck -eller Getehår

:

derfiöre har jag , efter min hemkomft til Fä-

derneslandet, högeligen beflitat mig om , at få

något af defl!eCreaturenIefvandei landet,ifrän

Natölkn eller mindre J/ieni fom år deras råtta

ftamhäll» Men detta mit tilbud, har mifslyc-

kats flera ån en gång, til defs jag 1742 i Maji

månad åndteligen hade den lyckan, at med et

Skepp frä Medelhafvef , undfå hit til Stock-

holm et par , nämligen en Båck ock en get , af

förenåmde ådla ock dyrbara flag* De voro til

ftorlek ock Ikapnad meråndels lika det Svenfka

getflaget; men i myckenheten, långden ock

finheten af deras hår, emot våras ragg , var

en ganika ftor ll^ilnad.

Den
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Den olyckan hånde mig fullan, a t geten

dog några dagar efter defs hitkomft; men jag

låt icke defs mindre hemta Bäcken ned tii

Alingsås, dår jag fant , at han kunde vål föda

% ä det Svenika betet , trefs vål, i fynnerhet

uti bårgsklyfter,dår Enebuikar vankades, ock

blef på kortt tid frilk. ock modig.

Sedan Ikaftadé jag honom fåll/kap af nå-

gra helt hvita Svenlka Getter , til at förföka,

huru Afvelen ville förete fig , efter deras um-

gånge. Forleden våras kommo killingarna

fram efter denna Bäcken, defägnade mig med

tecken til fin ådia hårkomft, ock lönte mit

mångåriga arbete ock flora koftnad , med en

fådan liknelfe til Fadrens art , fom forviffar

mig derom , at den andra eller tredje genera-

timn blir jåmgod med fielfva Stambäcken,

Til få mycket ftörre fåkerhet hårom,har

jag i Kongl Academien företet en killing, af

detta årets afvel, jåmte det bäret , fom i för-

ledne Midfommar , blef klipt af Stambåiken

:

hvarafman kunnat jQvönja , huru nåra denna

killingen, i-härets finhet, flågtas pä den Afia-
-

tifka Bäcken, Ock fom detta Rön, med vår

Getafvels förbättring , genom infkaffande af

T 4 defla
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defla koftbara ock gagneliga Creatur , Sr det

forfta i Sverige, ock tér hända i Europa; f5

har jag få mycket villigare bordt ofverlemna

denna beråtcelfen til Kongl. Vetenlkaps Jca-

(iemkns upraårkfamhet fotn jag hoppas, at en

ftörre båtnad fkal hår igenom med tiden til-

.fiyta iådernesiandet - ånman nu vil nämna om,

innan vårker kommer til ikåtfel ock utvid-

gande»

Imedlertid , har jag genom förfök, funnit

fåttet , til detta härets redande ock fpinning»

n'.mt af boncfe pigor ä landet vid Alingsås

låtit fpinna Came!egarn,pSSvenIka fponrSckar,

få godt fom det utlåndlka år , ock det med
ftörre behåndighec , ån fådant iker i Jfiejtf

emedan deras fpinredfkap , fom jåmte garnet

ock deras ullfax jag låtit inhemta från Afen^

ock jåmvål i Jcademien åro upvifle , finnas

v£ra mindre låmpelige ock vige til en fådan

fpånad, ån våra fponråckar : hvilket jag ock

tykt vara nådigt at utröna , innan jag kunde

cJéma om hvilket dera fåttet vore det båfta^

^ )^ M

Nytt
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Nytt Påfund, til at finna Temperatu-
ren, i ftåmningen för thonernc

'

pä Claveretock dylika Inftrumenter»

af

DAN. STRIHLE.

Det år vitterligit, at Oöaven iClaveret,

ock flika Inftrumepter , ei får hafVa

jflera ån 15 thoner : ock om defTe tho-

ne^; finge vara aldel^ rena , terfer) parter ock
^uimer emellan ; fä fordrar den Harmonijkä

froportionen, a t deras längder , S et Momchoräi^

um, Ikulle förhålla fig , fin emellan , fåfom ne-

danflSende upteckning vifar , når menjuren for

C vore et helt.

C

Cifs

a

difs

f

X fifs

gifs

—. a
T

, 5— T
9 a

' 4* b

h
— 1
- fr

)*(
TT

c

T 5 Eller
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Eller' om Menfuren för C, vore lOboo » fS

blifva decimalerne, for de ofriga, fom följer:

C - - loooo, )is( fifs - 71 1 1.

cifs - - gjyj-, ^ g - - 6667.

d - - 8889- M gi^s - - 62 f o.

difs - - 8?5?. " "

c - - 8o©o. ^ ^ " " '5'J'5'r»

f - - 7foo. )^ - - ^535-

)^ c - - fooo.

VtQVi nu år det ock lika kunnigt , at om Cla-

veret ftåramesmed vemtgrfer^quarter ock^uin-

ier , fä blir fkilnaden emilan dem, ock de of-

rige thonerne , ftörre , åa érat kan täla , der-

fåre mäfte den , iom ftämmer et flikt Inflru^

mem, efter ho fl :-n, tiiläta nägon fvåfning,?fy-

/er, quartfr ock i^mmer emellan : Ock fom det

år rart, at någons öra kan gifva defTa fvåfnin-

gar fit behöriga mätt ; fä hafva ätikilliga

féreflagir oik i fiffror uträknat deffa thoner-

nes mätt ock längder, fom de kouima at unfä

med fvåfningarnas in-jåmkning, Enflikmät-
ftäck eller Scala för defla thoner , kallas hos
hiujtcos

, Temperatur.

I f5 be/kafFadt mäl , ock efter thonerne å

Claveret oundvikeligen mäfte vara nägot ore-

na,
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na

, f5 hoUer jag likvift den temperatur för den
båfta , fom gör fvåfningarna lindrigaft för
hör/len ock fåtter alla thonerna i den görliga-

re likftåmmighet. FördenfKuI har ock jag
velat hår vid förfoka min lycka , fom jag ock,
efter noga omtånkande ock mångfaldigt gior-

de förfök , åndteiigen hittat på en fådan raät-

ftåk tiUfw/>fr>!;Är för thonernes långderj hvari-

genom jag hoppas hafva vunnit det åndamål,

fom hårpåfyftas; alffS åligger mig nu, athår
om lemna följande kortta be/krifning»

Linien CLR, Tab. VI. %. 4, fom dragés

up på et ritbråde, til behagelig långd
, delas

i 12 lika delar; fä at derpä finnas i; pimäer^

efter de 13 thonernes antal i en Oäay>: pt
denna linea upritas en likbenig triangel QOR,
i fä mätto, at QPs ORårs 2 QR j men ifrån

O, drar man linier , efter behag, genom kvar
delnings pmB pä QR» Nu år J den åttonde

funBen från Q, fammanråknadt , denna läng-

den OJ , tages med Paffaren , ock med hans
épning utur Q,, göres en cirkelbåge

, från J
til P ; genom pmBerne R ock P drager maa
fedan en linea åt M , til behagelig långd , men
pnBm M finnes, då PM s FR ; hvarefter
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Hneen OM, dragés långt man behagar, ge-

nom M.

Efter denna forråJtning , år P R jåmvål

delter i i a , men olika delar, famt fåledes for-

fedder med i; punBer, at om MR vore etftru-

kit e ; fä vore M 2 , cifs ; M ; , d ; M4difs ; M
5, e; med mera, ock M15 eller MP vore tvä-

ftrukit c» Ock fom denna /W», med fina 1 j

de)ninRS-p«K^f?',pafIar fig lä äten ftrång,hvars

låagd år s MR , at fvåfningarna, thonerne

emellan , bli jåmkade med minfta befvår for

hoiflen,eRi!git en noga forfarenhet, når

cerne for de öfriga ftrångarna bli lika med M2,

M ? , M 4 etc. Sä kadar jag berörde Unea P R,

för Linea Mujtca,

M den w^nt2iåe figuren , finnes ock enZ/-

nea Mufica , för en Menfur ^ han vare ftörre el-

ler mindre, ån MR, hvilket ikönies al: lineerne

NS, LT, ock KV, fom alla åro jåmngäende

med M R, ock i följe af trianglarnas enlighet,

i Åtwmfigiiy ) åro likmåtlgt delte med MR»

Eljeft kan ock en flik Linea Mufica ^ pä be-

hörigt fått, utftickas ä en Froportionalcirkell

I
ttiedelft hvilken , man fåledes kan låttaft finna

tho-

å
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thonernes fteg ock intervaUai i alla förekom-

mande Menfurer.

Enligit detta påfund, har jag bygt et A/o-

mchordiuMy i fä mårto, at det fullan hafver i %

ftrångar , ock fkulle dy fnarare heta Tredeka-

cbordiumi men fom alla ftrångarna, åroafen

mmmer iX^ngå ock thoni fä behåller jag det

gamla namnet»

Til defla tretton ftrångar, år låmpadt et

vanligit Manual, af en oBa^l men under hvar-

örång,fedan de noga åro hknå^iunifon, fåtter

jag löfa ftallar, a de punäer^ock til de längder

frä crefinerne, fom min nu befkrefiie Linea Mh-*

jftca det åfkar : derefter hvar ftrång undfår lin-

behöriga thon.

Det Claver, fom jag hår til forfårdigat .åc-

jåmvåli de tre högre oBaverneymg^ råtcadt

efter min Linea Uufua^ til 'ftrångarnes långd

ockfkilnad : ock pä det ftåmning4?n,mä utan

befvår, kunna fkej fä år mit Momchordium

giordt, at det kan ftållas ofvan pä Claveret , dä

en Oäar> på claveret fiåmmes , thon för thon,

mot fina tilhöriga thoner pä Monåchordiumy

derefter alla de andråt thonerne, ä Claveret,

flammas oBavs-ms : den ftåmningen , år ock

for
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för örat låttaft at vårkftålla , emedan deh bor

vara fri för fvåfningar»

Trigonometrisk Utråkning
, på dea

nya TemprMuren fér thonernes ftåmming

ä Claverety

af

JACOB FAGGOT»
uruvida thonernes ftäranmg,'efter för-*

ut befkrefne Påfund , fornöger hör-

flen, med behageligare ljud, ockmed

bårtre likftåmmighet , i de MuficAliJka thoner-

na å et Claver, ån de gamla ock hårtils bekanta,

flåmnings fåct , derom lårer förftändet båttre

kunna döma , når ögat får fe det örat hörer»

Fördenlkul vil jag i det följande allenaft utrö-

na, hvad fkilnad mä vara i filFror, emellan de

Jfjtertfallat fom thonerna haft, efter nägon an-

nan temperatur^ ock de långder , fora thonernaj

liu undfå, efter 4 TaK VI» |

Det (kulle taga bortt för mycket rum,ae

fåtta hit fielfva utråkningarna , för hvar ock

en triangel ; derföre blifva allenaft utflagen,

eller reningarnas , utförde, i den ord-

ning , fom figurens trimgUr åfka , efter trigons*

meiriJkA grunder»

I» Eme-
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I» Emedan QR är delt i la lika delar, fS år

hvar del tagen för 1 000 ; dä årQR 1 2000,

QP a 24000, ock QP S Men
fingelen O QR eller 0,QA/II finnes då
• 01

blifva - - - 75* 31

ock fom jingl, Q^VII, O år - - 90»

fäblifverJ??j/«Q^O,VII - - - 14» 19

180» ,

Uti triangelen O, Q» VII åro nn angUrne ock

tYä fidor bekante , derföre blir fidan

OVIIa2324o.

3». Uti triangelen PQR åro nu tvä fidor Gck an-

gelen viå Qjjekanta 5 fä blifver

angelen - - QPR - 64» 15

ock mgekn - - VRQ_- 4°* 14

ty Mgl. 0,QiVlI eller

OQR eller
'

- - PQR - 7^ 51»

ISO»—,

4» Emedan nu alla angiama ock tvä fidor uti

triangelen PQR åro bekanta ; få blifver fidan

PR i=} 12898.

5* Uti triangelen O, II, VII åro nu tvä fidor ock'

,
den x^td^ Angelen vid VII bekanta » få blifver

s
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mgelen 0,II,R - - 77^

angl. PRQ^var - - 40, 14

derfåre blifver IIj iz,R - 6i, 54.,

1 80*

6* Emedan nu alla anghrna ock en fida uti tri-

^ngekn 12, IIjRåro bekanta; iäblifverfidau

Uti triangelen O, III, VII, åro nu tvä fidor

ock den våta angelen vid VIf bekanta ; altfå

b]itver4»gf/if?^Q,III,R - - go, 14.

^»^e/f» PRQvar - - 40* 14*

derföre blifv er angekn III, 11,R 59» 3

i8o» —
|. Emedan' nu alla änglarna ock en fida uti tri-

angelen ii,III,R åro bdtanta, få bJifver fi-

dan 1 1 R S "451*

9, Uti triangelen O, IV, VII, åro nu tvä fidor

ock den råta angelen vid VII bekanta ; altfå

blifver /e» O, IV, R - - 81. 59v

mgL'9KCU'ÅV ' - 40» 14*

4erfére blifver angekn IVjiOjR 5 7.

I80.'

—

if. Emedan nu alla änglarna ock en fida uti

triangelen io,IV,R, åro bekanta j få blifver il-

d^in 10R a 106x4^ n. Uti
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II» Uti triangelen O, V, Vn,åro nu två fido'* öck

den vkz andelen viå VII bekanca » aki ä blii»

ver4»|(?/(r«0, V,R - - 8f* 5*

/»».^É^/f» P R Qj/ar - « 40» i4«

derforelDlifver Vj9)R - 54. 41^

11. Emedän nu alla apgUrm ock en fida uti

triangelm V , 9 , R åro bekanta , få blifver *

dan 9Ra 9768»

ij» Uti trimgelen O)VI, VII) åro nu fvS fidoroci:

den ruta mgelen vid VII bekanta» altfå blii;'

SQV Angelen OiWy^ - 0 S7, 3*

mgelen PRQjar - * 40, 1

4

derfére blifver VI, 8)R *• 51. 14

14» Etnedail nu alla mgUrm ock en fida uti

trimgelen Vf, 8)R äro bekanta; få blifver fi*

dan 8 8847,

15 Alla AngUtnA ock en fida åro bekantä Uti

trUngslen VIIj 7, R j derfore blifver fidaii

7RK 7859»

16. Alla änglarna ock en fida åro bekanta uti

trUngelen Vlll> 6, R; derfåre blifver fidan

6RS6797,
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17. Alla angUrna ock en fidaaro bekanta uti /r/-

angelen IX, S) R» derfére blifver fidan 5 Ra

Ig» Alla änglarna ock en fida Sro bekanta uti

trlmgelen X, 4} Ri derfére bfifver fidan

19, Alla anglmna ock en fida åro bekanta uti

trhmgekn XI, 3, R; derföre blifver fidan

H 3066.

10. Alla Angkrm ock en fida åro bekanta uti

triangelen^ll, a, R v derfére blifver fidan

iii. Nu Sr PR s i2S98 ock PR k MR; altiä

år M R el:r M i K C.

MR—2 R a M 9, S24i9> K ci£%

MR—3 R SM 3 K 22730 ^=3 ^•

MR—4 R SM 4 »21385- K dils.
.

l^R— f R KM T a2Di4f S e.

MR—6 R C3M 6 a 18999 K I-

MR—7 R aM 7 a 17937 S nis.

MR—8 R aM 8 s '^94^? a g;

MR—9 R sM 9 a ^^^^^ s S^^^'

MR— loR aMio H ifi72 a a.

MR—uR a Ml I aH36f a b.

MR— ifiR aMT2 ara^cf a n,

MR—13R aMi3 aii85»8 CÄ c»

ji. Om



It. Om nu M Rj fom fattes ät fvara émot Gj
voro delt i loocö deiair j fä ikönjés öf föl-

jande Takti^ iiuiru eliönernes IntervaUa Laf-
Va % til hvar^andrä i nåmllgen efter N. 13

ååterferi qUarttr ock quirdcr iro renzi efter

R 2 fom år åidre temperatur , ocit iiäi*

införd i Herf yatthefons Critka MuJItai^'åg»

52) raeii ^r hår f6rva«iiid til icGoo Gti.r i

Ock efter
j fom år den nya le}nperatiir4ri^

den thöiiérne nu undfä,eniigit denna 2 ri-

gonometrr/ka utrainiag,

C.
cifs*

d.

dfs.

e.

L
fifs.

gifs*

a.

b.

h.

c.

I.

8889*

8'>oö.

7foo.

éooa

5000.

N, 2.

tödodJ.

9438.
8909,

799%
7490*
5^071.

6674.

6299-

T946>

T 297.
j"000.

N. 3»

lOÖCO.

9379*

829<^*

7809^

695^5,

<^f70.

f88t.

Tf68.

f574.

clfs.

d.

difSi

e.

f
fia

g-,

glis.

ä.

b.

h
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a LINKWI,

Anmårkning öfver Jackashapuck.

Formerån et år fedan har man begynt

infora ifräa Norra Jmmca til Lmdon et

flags blad , fom kallas Jackaskapack, de

dårmed fårdeles någe emottogos af Englån-

darne, fåfom en krydda, at blanda ibland To-

bak, til rökande , dÉi dår /kulle raifnera To-

baken ock göra honom mera fmakelig.

Sä fnart jag fick höranåmnas et få Barha*

rifktovÅy var ia^ nyfiken at fä veta, hvad

hårmed forftodes., fåfom et fåcfaflft: namn al-

deles voro Botamch okunnigt. Jag fkref dåc-

före til mina vånner i England y at de måtte

fkicka mig några blad öfver, af bemalte Hag,

åndteligen fik jag dåraf en tåmmelig quanthet

ifrån Herr CoUinfin i Lmdon med föijånde

(krift: ' •

The Herh jackashapuck this they m^xt with T**

• bacca to fmoke Gatherd in ChurchiUriver lat,jj^,

in Huäjbns Bay^Nonhamerica,

Bladen fmaka ei illa., eller lukta oangenåmt,

då de med tobaken rökas , ock fåfom de

åro mycket ftärkt adjlringerade y torde de lån*
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g:e rökade

, något ftyrka vafA falivdU ock
åQv^s fphinBtres , atfdi)}tn ei forftarkt mätte
bortflyta. Onaken at denna kommit i bruk,

år fvårt gifva,ty moderM eiat förklara, me-
chanice* De fom refa, beikrifva gemenligen
hvad de fe ; ock föra alcid nägot med fig,

fåfom fmV«jf#jat vifa hemma. Hårafgöras
frafenUr^ til de törnume,rom ftådfe vifa fin

magmjicence uti de ting , fom alimänt ei kun-
na ågas ; Meniga hopen imiterar altid de

förnämare; ock dä någon ting, en tid bru

kats,blifver det en vanej, fom federmera

ei få lått af/kuddas» Tobak ock Cdfe fmaka

ock lukta bagge illa ; bagge åi'o införde af

nyfikenhet; bägge bibehällas af vanan»

Så fnart de ofverfkickade bladen uptages,vorö

de mer ån lätta at igen känna , afen Sväa/k,

fom de uti Sverige mer ån alimä t finnas»

Hade de vuxit i Engimdy eller 2S. kngelsmh>-

'nerm , fä låt igenkänts , aldrig hace de fät

andieace for deras delicate fmak» Ty hvad

fom växer hemma, det föraktas; m^^n gods

från bägge Indierne prifas ock vördas.

Namnen på merbemåite växt åro hos Bsta-

U 3 JRBU-
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ARBIITUS caidihus pvociimhentibiis^ joliis integir-^

rimis. Flor. lapp. i6z. Ifuf. 7^ Uoru Clif,j6^^

Ray. Lugdb, Hall^ he^v.^if,

lloa iirfi Clujlhifp, 7^. hlfl, u p. öj. TahernJnfl. m^i^.

lob, i f.Jd^. Pärk* tjmtr. i^^^.Sckcnch.alp.jzo^

Toimief. infl. fop,

Uva urfi j^otiis illcis. Vägn. heh. zS^,

Yitls idmfQlliscarnpfis veluti pun&atis Jdm

radf^ diofcoridi Bm}), pn, ^70. Ä^; hlfl. i^^j,

Europ. 2^?*

Vitis id(ea pliis ohlongis acuminatis ^ haccis rubm
injiptäis Bauk pin. 47^ Rudk it.jp,

Vitis Idffl riihra havarica. Cam- hort.i^z.haccis in^

ftpidis fine JuccQ. Raj^ ht/i. fjfS^,

Vitis idm renens ^ru^u ruhro farinaceö. Lindn

•Viksb.40,

Vaccim(i rubrafarinaceä minora. FrmhJpec.^S*

Vaccinia mhra farin(ice(imaJör(irotundior(i- Frmh
fpec^ Si

^yrtillus ruher minor hmniferpens
^ fniBu farim-^

cco Jl Vaccinia ^fmnäce& minpräjjaliis angu^

fiioribm. Brom, gotk yh

lÄyrtillus ruher major
^
fruBu /(trinaccQ, Kudbi

(aL tf. hort^ 7*7* Brom.goth. 71,

Mynilti4s majar^ niimr. Till, (kh, ^7,
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P5 vån Sven/ka Cpråk kallas denna växt ^^}å'

lonl Mhlon-ns \ MMårs-ris, ock ar hår fl

alman
, at han ei behöfver be/lvrifvas. Vi-

xer p5 obrukade llorpe grus ock fandfuile

backar
, befynnerligen norr om Vishy på*

Gotland', mm&i Skåne,

Utom Rikes fins han pä. et par bårg i Svekz,

pS et ftåUe i spänieny eljeft ganfka falfynt»

Skulle denna våxt komma i få almånt bruk,

fom fielfva Tobaken * lårer Sverige kunna
hånne utikeppa mer en n^got annat land.

Det är märkvärdigt i at famma planta växer

åfvenuti Amerka, under famma högd, fom

Sverige ^'ihtn fåfom NorTändlka åkerbären,

de där äfven växa vid fmm Hudfonis.

Jag bor ei förbigä , här nämna , det Medid

uti Montpellier märkt ock nyligen uptäkt, at

defla blad af Wblon^rh , til et I quintm , I

pulver intagne, med h6nsfoppa,io eller 14

dagar hvar morgon > är et det fårträifeii-

gafte medel i ftenpaflion , fä at de alddes

pärtå , det fielfva ftenen här igenom gått

fonder til grus ock fäledes afford , giorr

patienterne frilk,e^

V 4 Be-
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Beflmfning på en Insect, kallad

:

Podura fufca, globoja, nitida, antennis longis, <iVm

ticuHs plurimis, framgifven

af

CARL DE GEER.
enna ndura år en af de mårkvårdigafte

af alla flag jag kånner : Hon år ock en

ibland de ftörfta^ Man finner Mnne
gemenligen Uppå träbitar , afhugne quiftar,

fom långe hafva legat pl jorden» På fuktiga

orter , bor man fdka hånne ? ty på torrt trå

finner hon ei (in föda, fom beftär måft i fuk-

tigheten fom hon fuger ur Trådet då det år

vätt ock nåftan rutnadt» Dår har jag funnit

dem til en ftor myckenhet : De hälla fig lik-

väl intet ihop , utan man finner hvar ock .en

fér fig allena,

Man bedrager fig lått, når man vil taga

dem med fingrarne; ty fS fnart man rör dem,

hSppa de mycket fnabt undan , ock emedan

de åro fmå , kan man intet finna dem igen,

TU ät taga dem, måfte man hälla en alk, eller

glasburk, fom år något djup, inunder dem,

ock då ftdta dem häftigt oci hirdt ned , få at

de
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de falla in uti alken. Dä håppa de vål up ockfä

emot fidorne afalken ; men efter förfta fprån-

get ligga de helt ftilla , fä långe man intet rör

dem* På detta (åttet har jag tagit faft åt*

fkilliga.

Faft ån de håppa fnålt ock géra ftora

fprång , gä de likvål mycket låiigfamt ; de

ecba^cra ei undan med krypande» Et annat

flag af PodwA fora år bekant, kryper återigen

rått fort.

Ingen Jator , af dem jag vet, har kund-

(kap om denna Jnfeäen ; derfore vil jag be-

fkrifva honom, få noga fomigörligit år,

InfeBen år liten , men tjok emot fin långd,

Kroppen år nåftan lika tjok ock lång, ock nå'

got mindre ån 2 Unier i långden , nåftan af

farorna Ikapnad fom et orf^it klot. Tab.{ VIL

Fig. I. vifar des naturliga ftorleL IFig.z*

fynes han hel ftor ock fåfom han går. Fig. 3.

vifar honom mindre ock liggande pä ryggen*

Han har tvä länga Antenner ( Fig. i, t, t») , ock

fex länga ben ( i i i i ii ) ; hufvudet år Itorc

emot kroppen. Han år ällenaft at en fårg,

neml. fvartbrun. Hela kroppen, hufvudet,

lU 5
b^ii^ *
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benen ock Antenmme haf/a här , hvaraf de

långfta aro pä kroppen.

Hufvu det fitter vertkalt p5 kroppen , lika

fom pt fyrfotade Creaturen. Når inan fer

det ofvanföre, fjnes det fyrkantigt (Fig, 2.),,

menmidt fore, fer det ruadakrigtut(Fig.40»

Framföre Pir man en uphögd oi)4!/(Fig 4*abO>

på ånda.n hvaraf ( a» ) år öpningen af munnen,

hvars conftrucfion ]^^ intet kan vifa , emedan

Infeäen år gan/ka iiten,

Hufvudet hånger ihop med kroppen, ige^

nom en hals*, fom år kortt ock tjok (Fig» 2»

c c). Man fer intet broftet fårlkildt frSn det

ofriga pä denna infeBen,

Kroppen år tjok ock hög, mäft oval men
ojemn. Vid bakdelen gor han tvä kanter

(Fig* 2, IJO) eller ryttare fagt , blir han dår-

ifräa häftigt förbytt i en Coms ( 1 mm 1) Pl

andan af denne Coms fer man en annan cowfk

del ( ra n ra„ ), fom fynes delt i tu , ock affkild

jfrän kroppen, igenom en mmiarijk led (mm,).

Kroppen tyckes intet vara fammanfatt af rin-

gar , fom man fer pä andra InfeBer : huden år

ufpånd, få at man intet fer några rynkor:

éqgk likvål åro der rynj^or , men fä fiaa ? at

man
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man har fvårt at fe dem» Inunder, vid balt-

delen , åro nggra uphögningar ( Fig. e ee e,

)

af en 0)?alfigur^

Så mycket ang-Sende kroppen ock huf-

vudet. Nu miSfte vi ån betrakta fyra flags

delar, hvaraf tv§ fitta fa ft vid hufvudet , Jn^

temerm ock (ögonen i ock de andra tvä fitta

vid kroppen > nemligen Benen ock den klufna

Svanfen,

Antememe ( Figt 2» t* t.) fitta framfåre

ock . ofvanuppä hufvudet : de åro långa ock

mg tjocka. De beft4 af tvä hufvud-leder (Fig,

5» a e f» ) , af hvilka den fdrfta eller den fom

iittex nufl: hufvudet,- ( a e.) år tjockafl; 5 deai

andra ( e f* ) år imalare. Vid fammanfognin-^

gen (e,) af defle tvä grenar, bogjas de emot

hvarandra , ock g6ra en ftörre eller mindre

Ängel ak fom infeBen forer de.m. Den förfca

eller den ftora grenen ( a e« ) år fördelad, fon:^

jag har tyckt , i fyra leder ( a b. b c. c d. d e. ) $

hvaraf den forfta (abO ^ni fåfter Jptemen

Vid hufvudet, år nSgot tjockare ån de andra

;

den andra (b cO år långre ån de tre öfrige.

Bår ock dår fer man nägra här p4 deiTe leder.

Den audra grenan eller hufvudreden» fom gör-

åiidaa
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ulldan pa Antennm , (efOjar fördelad i många
leder, med mycfeet hSr pa dem. Jag har fun-,

nit onödigt , at räkna delFe leder ; den fifta-

(fO år af en cénifk figur ock fluter Antennen^

De mänga leder hvarat denna Antennen beftån

göPa honom mycket bögelig» Jag har lagt,

at Infeäen viker fina Antenner mått vid fognin-

gen (e.) af bagge grenarne : man mäfte likvål

mårka, at Jntenmrne bögjas vid hvar led; In-^

feåim kröker dem fåledes på mänga fått.

Af denna beikrifningen af Antennerm af

^år Todura , fer man , at de åro mycket olika

Mtennerne af de andra Toduraom hvilka vi haf-

va haft hifiorien förut , ock fom hafva dem

fårdelte aUenaft i fyra leder» Vid andra flags

Vodurer få vi tilfåile, at fe Antcfimr ånnu afan-

nan befkaffenhet»

Ugonen af fedurm fitta åfvan upp3 huf-

vudet , ftraxt ut med , dår Jntememe åro fåfte^

5t fidan af infe&ens kropp. Man fer dera klart

i Fig. 1. De åro fexton til antalet , ätta på
hv^r uua om hufvudet, hel tått utmed hvar-

andra» De åro halfva Spb^rer , vål rundade,

plerade Ay^zxiéQ ock fvarta. Fig. 6. vifar deras

ej^cutdijia beiågenhec fins eaiellan. De fyra

/ (A.)
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(A.) fom uro pä den inra fidan, ligga i en nä-

gof krokug iinea', de fyra andra (B.) ät den

yttra fidan, åro två tilfamman i /imer, de der

göra Jnglar ined den krokuga /imn Tom gores

af de fyra förfta ögonen.

InfeBen har fex ben ( Tig* a. i» u i. &c.) nog
iSnga ock fmala : de fitta faft under kroppen*

Fig. 1. vifar et fS iant ben i ftort j h» år ec

ftycke af kroppen , fom folgde med j når jag

tog benet ifrån» Benet beftSr af tre ftycken

'éller leder (a b. B c. cd.)? hvaraf den tredie

(cd, ) ur den langfta» Pä åndan af honom,

%o två klor (e.f*)) hvaraf den ena (e») år

niycket ftorre ån den andra. ( t ). DefTe tvån-

ne kior, åro bögde fä , at de röra vid hvaratt-

dra med uddarne , ock göra fom en liten ting

tilfamman, nåftan fom pä kråfttklor. Man fer

detta klart i Figuren. Deffé klor fitta fäledes

mycket fördelaktigt (orJnfeBm at iåfta fig Cl

mycket båttre, pl det han går uppä* Benen

åro med här öfvervåxte.

Den mårkvårdigafl:e delen af JnfeBenlit

den klufna Svanfen ( Fig. 3. f q q.) fom fittec

under kroppen vid bakdelen ( f, ) Hon ligger

ända ut åt magen , ock ftråcler fig flundomj

med hånnes klufva uddar, ånda fram til huf-
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det, ock ar ftundom långre ifr-aa hufvudetjalt

efter fom infcBen r&cker ut eller drar ihop

kroppen. Pår den fitter hop med kroppen

(f.) år leden , hvarmedelft infeBen kan rör^

liåane. Vi hafva fett vid Befkrifningen af de

andra flags Vedurerns , huru Jw/><3f# kan rår^

denna Svanfen > ock huru han brukar hanne
til at häppa, Altfå återftär nu alknaft , at vifä

fammanfårningen af denna Svanfen* Jag har

ritat af hunne i ftort i Fig» 8» Hon år flor ock

lång, l proportkn af InfeBens ftorlek ; delen

adda, år i et ftyckejvid dd» harhonvarit fåft

vid kroppen» Man fer igenom fidorne afden^

na delen ätfkiliige nerver eller fenor, hvarme*

delft InfeBen rorer denna Svanfen; i fynner*

het åro atmårka tvånne nog tjocke (att.att.),

fom fördela fig vidåndarne , i två grenar (a,

3L, tu 1 1,), Denna Svanfen bor nödvändigt

vara förfeddméd ftarka fenor, ty InfeBen må*

fte gripa fig härdt an, at ftöta Svanfen tilbaka

ock fåledes lyfta kroppen i vådret.

Den Öfrige delenaf Svanfen åro detvånne

Ijlufne delar , fom en gaffel (abe.abc;) iDeffe

delar , beftä af tvä leder ( a b. b c. ) i den iörfta,

fom
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{öm Är den långfta (a b») ». är af ea cyUndri/k

fgur^ ock öfvervaxt med några här. Den an-

dra (b c») fom (luter de klufna delarne , fynei

pla^t ock pä andan (c.) rundaktig; dar fer man
inga hår»

Man vet at InféBen hoppar i Vudret , me-

delft fin tvä - udr^ade Svans; han gör ftora

fprä ig» Detta gör lian i (ynnerhet, nar maa

rör vid honom. Om man fer efter, nyfs nar

han giort et fprSng, iSr man fe Svanfen ftråckt

bakut, ock i (amma linea med kroppen; men
han hSller intet långe Svanfen fäledes $ han

^iker hanne ftraxt ock l.'gger hanne under ma-

gen) men dä måfte han alrid högja nägot up

kroppen tårut ; fedan kan han göra et nytt

fprangigen,

Deffe Podurer hafva yifat mig en märk-

värdig fik , fom Jag intet har funnit Uos nä-

got annat /lag , af deffe InfeBer. Man fer i

Fig. emellan fpitrarneat den klufna Svantfcn,

en liten cytinår^fk lem , fom fitter vid magen

zUnfeBen, Jag har fett komma ut ur åridan

af denna lemmen , tvä igenom lyfande cj/Im-

dnjk.i delar (Fig» ?» r.r») nåftan fä ISnga fom

krop-
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kroppen. Jnfcilen iköt dem ut, få til fagjande,

ur den lilla cyUudriJkå lemmen , hvar ock en åt

fin fida , fom man kan fe af Figuren, Jag har

fett deffe länga delar , gä in i den lilla

drea^ likafom Snåckorne draga in fina horn uti

fg fielfva. DeiTe tvådelar (nr.) äroganA<:a

miuka ock bogeliga , dårjemte åro de våraock

klibaktiga» Ändan år rundad.

Igenom en glasburk , dår jag hade inne-

flutit Poäuratii tog jag i akt nyttan ock bruket

af deffe delar. InfeBerm gingo utan bekyra-

mtt af ock an, emot fidorne af Iglasburken,

Jag fåg ibland huru de fnafvadé med föttren,

ock ville falla ned: Sä ofta det hånde, fäg iag

de tvä cylindrijka, delame Ikjuta häftigt trarr,

de fåfte fig emot glafet* igenom fin naturliga

Mibaktighet,ock fålades föll intet ned>

utan likafom hångde igenom deffe långa kll-

buga trädarne , fä at han feck tid » at fåfta

% pä nytt * med klorna emot glafet , hvilket

han ock altid giorde , ock fedan gingo ftraxC

de cylindrtfkA dekrné in i fitt foder igen»

Dåruti beflär då nyttari af deffe mårkvårdig^

delar.

Jag
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Jag tror ock, at infeBen brukar dem,at
ftfta fig häftigt emot et nytt 6bje£ium, födan

hän ofvergifvjt det ftåilet han var, igenom et

vanhgit fpräng. De hafva kanlke ånnu flera

bruk , fom vi intet veta af,

' Jag har funnit några Podurer af famma
flag, fom dem jag har be/krifvit hår, de der
voro mindre , afen grönaktig fårg, ock med
en fvart punB^^ ryggen. Defle hafva varit

^vifvels utan yngre Pedurer ån .de andra»

Detta år alt hvad jag har kunnat mårka
om defle infeBer. Dår ftä ånnu mänga under-
fékningar at göras om defle mdurer, fäfom til

exempel'-, i;° Ätlkilnaden i könet ; 2;° deras

parande; 5:° derns generatton ; 4:° deras iifs-

tid ; Så at en flitig ock aktfam obfervator , finner

ånnu mycket at fågja, om denna infeäenxmm
fädant år fvärt ock fordrar mycken tid ock
tålamod. Mit åadamål i denna beråttelfen, har
varit, dels at göra denna bijeBen bekant hos
dem, fom ilfka Aika rön, ock dels atgifva
androm anledning, at kånna Skaparens v å k,

fom ofta åro de ftörfta i de ting, fom hållas

fére at vara de minfta»

X Korr
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Kort berårtelfe , om Musci Islandici
eller Hedegråfets varkan , i en qvinno kropp,

hvars lUerus var med en llor myckenhet at

Vattu-bläfor
, (/fey^if/^^^x) upfyld.

Ingifv-eii af
"

H. £). Spöking.

En qvinna i ufterbotten , fora var på fit

4i:dra ålders år, ock fött til verlden 15

iefvändebarn/,famtvaritlånge befvårad

affv3r Sten-p/i^f»)rS at hongemen ligen efte»

års föriop emellan hvar gang, fött 3r/kil-

lige ftenar, af en liten mandels ftorlek , blef i

Febr, månad 174^hos l^g varfe en mycket oor-
' dentelig afgSng af det, fom Naturen hos det

kénet, hvar månad plågar vara van at renfa

fig ifrån, i fån:åcto,af hon r eller 2 dagar hvar

vecka,kade olågenhet dåraf* Detta centinuerade

til M4r/zV månad, dä hon började blifva merocfe

iHer kraftlos, få at hon ock åndteligen måfte

hållas vid fången» Ådran opnades hanne pä

foten, ock tog honderefter in et Laxadv^med

den goda vårkan , at hon begynte återfås få

mycket, at hon om Palm-Söndagen kunde gä

til Kyrkan > men föll derefrer åter in i fin förra

fiukdop t fom dref hånne til fångs. Veckan

för
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föP i ä/l^, refte en fekfkårs gefell genom Sok-

nen , af hvilken man tog Medicamenter
, fom

fkulle tjåna hannes fiukdom til bot. Hon tog

dem in, ock bief fädan fom hon var tilföf^^ne,

Efter Påfk refte håunes Mann tilr^4,athemta

andra Medkamnter , efter hvilkas brukande»

'hon blef få förftoppad, at både blodgången ock

Urinens afiop p§ en gäng afftadnade , famt for-

orfakade hos hanne en olidelig tand»hufvudf

Bröft-ock rygvåik , jemte en efter nigltiden

alrför fmårtefull hjerteklapning. DårpS refte

Mannen ä nyo tii fm feltfl<L:r,ock: fek dar andra

b;)t€-rnedel , fä at den fvära ObftiuBionen Snd-

teligen afftadnad*? ; men fielfva fmkdomen

bief, fom han var (ilforep.e , vårre ock icke

bucre ,
ty Uterus e!l r lif modren fvulnade på

hånne ock bief fä utpoft , fom den plågar va-

pa, naren qvinna gSr med et fuUgängitfofter»

JLårigtan at få lefva längre, bragte hånne, ac

intaga de forordnade låke medel til flut i Men

fom hon ei fanf någon den ringafte vidare hjålp

af dem , få trötnade hqn vid mera medicinerAn-

de , ock gaf fig i Guds behag, på Ut eiler doi
Man vifte ock icke annat,åa athon fnart (kulle

aflida*

X a Men
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Men hvad hände? Sedan hannes Mann å.

é.Jpriii Sotoefl:ugan,af en vifs handelfe, hade

tecommenderat St böndren, fSfom en förtraffelig

Jiälfofam 6rt , Hedegrafet eller Mufcus Islandf'-

etts , hvilket han af andra hade hört mycket

berömmas , kom tisdagen dårpä hans granne*

med en anienlighop af farama målFa til honom,

at låta fe ock pröfva, om det var af råtta fla-

get. Han fant det vara det fanlkyiliga, ty

ran honom i hågen, at forféka det fammä pä

fin nodlidande huflru* Han lät tilreda enfop-

pa af denna mSlTen, kokad ihalfparten vattea

öck mjölk ,* St ock til prof förft fielf däraf,

^Öcfc fom det ei bekom honom illa, gaf han lin

huftru ockfä en del däraf. Hon ftk behålla

det, ock kände fig derefter en god lifa , i dec

fulnaden under broftet fatl^e fig neder St,ande-

drågten blef friare, ock hierteklapningen til en

ftor del afftadnade, fä at hon följande dagen

fant fig frilkare, ån hon varit pä y veckors tid

tilförene , famt orkade gå uppe hela dagen.

Men natten d. %o Jfrily fvulnade hon up igen,

under bröftet ockfek en oförliknelig tandvärk

,

ty fäde mannen , sA hon fkuUe pröfva på ag

Jbi-uka denna mSflan fåfora Thée , ock låt jem»
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vål koka ^denfamma i en timas tid, med vatten

(.dock hvarhan förut val forvållad) dåraf drack

hon 334 goda taff^år^ ock kaiide litet derefter

lindring i hela kroppen, hon foitinade vackert

in ock hade ro til middagen* Utems eller Uf-

modren gafdS frän fig en myckenhet af coagu^

lersd eller fammän runnen blod, ock dårjåtnte

en hfat<;rU^ fom f3g ut , nåftan /om grof rom

eller fmå blåfor., hvilka ei annat vorOjånii)'-

dMides^ hvarafmig en del blef tihlvi ekad, til

et vitnesbord om denna måfl^ns fortraffeliga

värkan, hviiken til åfventyrs ei lårer vara fä

almunt bekant» Denna ttiåcmthn pSftod ifrän

kh 12 om middagen tilkU 7 a 8 om afconen?

ock gik pä den tiden en myckenket af 2:ne

kannor i från hånne. Kl. 4 om eftermiddagen

fek hon ftarka fpånningar i qveden, lika fom

barnvarkar,hvilke grepo hanne an, med myc-

ken heftighet , men lindrades likvål med nägra

difes af EffmtUdulcu Buken tog af, men matt-

heten ock fvimningar togo til , hvarföre man

med kalt vatten , åtticka ock/^f>/toj , fom of-

tatt mäfte vederqvecka haane. Detta päftod

til kl 2 eftermidnatten , dS hon började kom-

ma fig fore igen , ock föll i en liten dvala.

X a Dagen

t'
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Dagen derefter, låg hon myGkec fväg , ock

markte at nSgra blod lefrar famt litet af den

för omtalte materien
i gingo från hänne. Cm

f6n<^ogen derefter begynte hufvud ock tand-

värken 5 fom hit tils varit borta , dcslikes ock

hj fteklapningen efter måltiden , at anfäkta

hSnne, ty tog Mannen fm tilflygt til MäfTe

fhéet igen ock gaf hånne några tafar daraf at

dricka* Det lindrade hånne riSgot, Mända-^

gen hö!t han med flit op , at gifva hånne dår-

af , til at térföka, om ockfS Mlfse Théet vår-,

keligen giort de goda foråndringarne hos

hånne* Hon fant fig hela den dagen vårre an-

fatt af tand ock hufvudvårken,ty låt han hån-

ne om tisdags morgonen åter dricka dåriif^

med all påföljande god vårkan , hon feli^ der-

på en föt fomn til kl. 2 efcermiddagen , ock

mådc^e tåmmeligen vål , famt fek efter hand

matluöen igen. Sedermera har hon dageligen

druckit af- derta Måfle Tl7ée; men jag har ei vi-

dare h6rt om h*ane, fedan d, 6 Maji 1741 på

hvilken dag ock fä Mannens I?rel ock beråctelfe

ril mig var /krifvit,

Anmårk-
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Anmårkningar»
1. Är det ir.arkvårdigc , at Naturen hos

denna qvinnan behöfde i| Srstid , at tiK årka i

hånneskropp,ftenar af en liten mandels ftorlek,

1. Ingen inelfva i qvinno kroppen , har

ftorre tiifårfel af blod , ån Uterus eller lifmo-

dren, ingen ar ock fom hafver d:^n egenfka-

pen med fig, at låta utvidga fig, til en fådan

fafelig vidd, famt draga fig federmera tilfam-

mans igen , få anfenligen , fom afven denna

Vterus, Han år hos qvinnor, fora aldrig varic

. hafvande , ei ftörre ån et litet påron ; min

under den tiden de åro våUignade med lifs-

frukt, lårer hon likvål ut-tånja (ig til en fådan

vidd , at ordmairt et, ftundom tvä ock ibland

trenne lefvande ock fullgångne fofter kunna

rymmas i h'danes cavitet eller ihålighet, ock

hvad fom hårvid mårkvårdigaft år , få blifver

fieifva fubftancen af Uterus
, genom det ftarka

utfpånnandet ei tunnare, utan nållan lika

tjock fom tilforene , då han var 100 gånger

mindre til ftorleken. Men når foftr^t årfött

til verlden , drager den fig äter riilaman ock

krymper ihop, at mången kunde uadra på,

hvart hela den öfriga ftora Uafan tagit vågen.

X 4 Det
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Det bör ockfå anmärkas , at iWerus hos dgima'
qvinnan, på en 0 kort tid , kunde få anfenli-
gen taga til, fä at det fyntes

, fom hade hon
haft om bord et fullgångit fofter.

3. Finner man af denna beråttelfen, huru
illa det år giort, at vid dylike håadelfer, fom
denna var , bruka ftarka , hetfige ock ftop-
pande eller adjlringerande medel. Hela hånnes
fiukdom hadegenom Guds nädkunnat afbogjas
med enfaldige ock lindrige medel, om hon rä-
kat i en förnuftig Medici hånder. Vi 6fverty-
gas ju hårom , dä vi befinna , ar hon genom
åderlåtningen ock et lindrigt Laxath, ftraxbe-
fant fig båtre,

4* Den oordentliga månads renfelfen, var
råtta fiukdomen hos denna qvinnan, de ofriga

tilftötande fvåra kråmpor , kan man ci annat
anfe,ån fom grenar af roten*

5* Vore én/keligit, at med denna m/co
hlmdico flere nyttige ock hälfofame förfökan-
ftåilas fknlle.
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Om kedje figurer, få vål Råt-fom
krok-lini/ka ^ de^ förrefafm de tjånUgäfle for

irutm tak^ Comhles brifes eller a U 'Mmfirde^ . \

afvenfom de fednare åro de tjånlt-

gafte for Hvalf
af

PEHR ELVIUS.

Hvar ock en vet, at-en kedja/omår uphaiigd

uti bagge des andar, antager igenom fin

egen tyngd, nägon vifs krokug lineaj

men hvad flags linea det mätte vara, liaf-

ver varit et mycket namnkunnigt Problem, ibland

Mathematicos, alt ifrån GaliUi tiå^ ibm började

lampa Geometrien til Mechaniquen ock naturkun-

nigheten, ock hade redan, derigenom uptåkt, hu-

rudana linier, kaflade kroppar betoifva uti fit lop^

nämligen, at de aro Parabler. Han hafv^r ockfä

gifsat, at kedje linean eller Catemria^ fSföm den

kallas gemenligen , afven vore en parahola. Ty at

fullkomligen uplöfa detta problem, var ånnu ingen

den tiden i Mnd til Calciilus infnitorum , Ibm

nödvändigt fordrades dertil , var ånnu ei påfunnen^

Blef altfå detta problemet förft uploft af Profeilbr

!jmu Bernmlli uti Bafel , fom varit en af de förfla

ock afven ftörfla idkare af denna calcul, ock åiven

innoni famma år, nemli69i af Hr, Uiégens^ Leib^
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nitZy ock ^acob. BernouUi på åtfkillige latt uploft,

mÄi alla defla folutioner komma deruti ofverens,

at catenaria uren obekaat //«f<3,hvars conftrudlion

beror af quadratura Hyperbola eller reSificano pa-

raboky fäfom ock kan fes af LipfaS^x. Dock
ftråkte fig defla deras folutioner intet vidare, ån til

"kedjor, fom voro jåmn tunga ofveralt^ock dar gra-

vitation var oföränderlig. Men i anfeende til delTa

omftåndigheter , hafver fä ^ål Herr Profejjbr

Klingenflierna , fom Herr !^ac. BermiiUi

gifvit oinfkrånkte Jblutioner , den förra i Å&a Up-

JkL 1733 , ock den fcdnare ibland des mathema-

tifl«e fkriftcr under N. CXLIX , ock CLXXIII.

I defla folutioner förfläs,at kedjan år fullkom-

meligen bågelig, ock at lånckarna , hvaraf den be-

flär, åro mycket fmä eller af et oåndeligit antal.

Men når defla lånckar åro af determiner^de l'mgder^

ock af et yifl antal, at dS finna naturen af kedje-

figuren, fom blifver altfä råtlinifk, år et problem,

fom mig år förekommit at uplöfa, under den vå-

gen jagtagit,at uplölä detbekantckiedic problemet.

Detta problemet,angående råtliniftie kedje figurer

år icke utan nytta j ty åfven fom de kroklinifke åro

deti'nligafle iigiirer för hvalf, fåfomi bekant år; fS

finnes ock låtteligen , at de råt limjke mäflc åfven

vara de tYanMgafkJigufer för bi utna tak , Comhles

Infes ^\\tx a k Manjhrd, iäiöm de kallas uti

frank-
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Frankrike , hvarifrSn denna invention år kommen,
ock nu åfven brukas mycket hår i Sverige, for des

mängfaldiga formSner fkul: fSdana kedje
|
figurer

nämligen^, fom fyr^ lammanhångandc lånkar an-

taga, hvilkas långderock tyngder fårMIIa figfins

emellan, fom längderna ock tyngderna ai det brut-

na raktes fyra delan Sådana tak lita foga pä förbind-

ningen
;
ty de ofra taken ftå fåfom i jåmnvigt emot

de nedre, ock lika fbm förhindra hvarandra at gif-

va fig utur fin ft|lning* J affeende uppä denna nyt-

tan, hafver jag ockfä, uti alla de fårfkilta mål, fom
jag afhandlat

,
forbytt problemet , ifrån kedje fi-

gurer, til figurer af brutne tak*

Låt ABCDE TaKVIIL (fig. i.) föreftålla

hälften af en råtlinifk kedje figur C då man förftär

at den andra hålften år der med aldeles hka)hvars

lånkar AB, BC, CD, DE, åro alla jSmntjocka,fä

at ideras centra gyavitatis G, H.J^K måfie altid

finnas mit uppä hvar ock en ISnk* Men det år

klart , at denna iåiikc ked måfle antaga en lädan

figur af fin egen tyngd , at det gemenfamma cen-

trum gravitatis af alla des lånkar , år aldra nårmaft

til jordens iliperficies > "eller aldra långft neder ifrån

horizontal linean F E , hvaruti kedjan år uphåiigd.

Derföre , til at finna diftancen af detta centrum

gravitatis ifrän linean FE j
drager man för hvar

ock en lånk
,
perpendiculere ock parellela lineer

til
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til horizonten ifrän deras leder A, B, C, D , fS at

de räka hvarandrauti P, Q ,
R,S. Ock af detfomom

centrum gravitatis år bekant, måfte man multipli-

cera tyngden af hvar ock en k*nck , med diftancen.

af des centrum gravitatis ifrån FE, nåmligen tyng-

den af AB med halfva AP, tillika med fumraan af

alla de ofriga perpendiculer linierna, åfven fä tyng-

den af B C med halfva PQ_, tillika med iummian,

af alh de ofriga perpendiculer lineerne, ock iä

vidare, ock fedan dividera fumman af alla defla

producleF med hela kroppens tyngd , til at hafva

diftancen ai kedjans centrum gravitatis ifrän FE,

Tyngderna af defla lanckar kallar jag derföre

Ä, b, c, di ock längderna af vertical lineerna, P,Q_,

RjSdä man hafver fumman afproducT:erna fäledes.

icK+c S

UiS

Hvareft/r:# a eller tyngden af kedjan emellan A
ock GygH a-\-^b eller tyngden af kedjan emellan

A ock H, ^r: ^+ ^ +1 c eller tyngden af kedjan

cmellanAockJockfä vidare; faiedcs ur diftanccn
af kedjans centrum gravitatis ifrän E F lika med

a i- b -i- c -i' (I

Meis

/
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Men at determinera Q^, S , mä vi in-

billa ois^at kedjaKi^ fedan hon antagitden figur lion

bör hafva, blifvcr faftad uti C , ock dä fe efter

hvadJjgur den nedra delenABC mäfte antaga. Quan-

fiteten
/P+^'Q^j fora ehvad figur kedjan ABC
a +b

kunde hafva
^
exprinierar diftancen ^ emellan dc$

centrum gravitatis ock iiorizontal linean , fom år

dragen igenom luipenfions puiiCien C, måfte altid

vara et maximum^ nar denna kedja antagit fin

råtta figur , hvilket gifver fd Pn:—g d eller

££££=~£lli, dä PB ock QC åro kallade pock
p a

q : men desutan år ock fä dp'ir.~dq;ty fumman

afp ock q ,
nåmligen halfva difiancen emellan fu-

fpenfions pundcrna y mäfle tagas for gifven ; hår utaf

hafver man altfä fP
5
hvarigenom fiålningea

amellan länkarna AB ock B C detcrmineras , ock

mafic vara enahanda , fafi än kedjan cl (kulle varn

fåftad uti C 5 läföm man antagit.

Menom nu kedjan (kulle fåftas uti D, vore det

•f^^^å CL+^R fom i gemen (kulle exprimera di-^

' a+ b+c
fiancen emellan kedjans ABCD centrum gravitatis

ock horizontal linean , fom gar igenom iufpenfi-

«ns punden D;, öck hyars m0ximum) nmi nu kom*
mer
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mer at löka , fom dä gifver fd?i-gdQzz—hdK

eller./^+S fl^El" ^^L^I^ clet ur (dp+dq)

^^hrdr, efter_/>~£f,i^lörn i det forgäendc:

R P Ql
men dp4-dq mSftc harvara lika med -^dr; ty fum-

man afp, ^ock r måfte nu antagas Ibm gifven,

varandes hår halfva diftancen emellam (iifpenfioas

piinderna j man hafver sMSlSI— ^J^y ibm gifver

Q, R
ffålningen emellan länkarna B C ock CD , ock mäftc

åfven vara enahanda , faft un kedjan ei eller (kulle

vara fåftad uti D.

Pä famma fått finner man ockfå , at ftålningen

emellanCD ockDE årgiiVen igenom ^T—df^ ock-

R ö

få vidare j ehuru många lånKar kedjan fkulle beflä

utaf.

P CLR S

Ock om man dä gifver akt på, at —
p q r s

åro' tangenterna for änglarna ABP, £CQ, CDR,
DES, fä kan man af alt detta gora ftg et fädant

Theorcra,fom innefluter naturen af kedje figurer-

na : At tangenternoraf lånkarms inclinations änglar

åvQ fms emella» , eUer proportienela emot kedjant

tyngder^
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tyngder , räknade ifrån bvar ock en länks cen-

trum gravitatis til kedjans vertex,

11.

Förlänger mandå ockfä nä8;on af länkarna,

BC til exempel , til des den råkar horizontallineaa

R D uti L ;
1'ä' ar for likheten emellan triangisriia

QC+CR
BQC ock C R L, R eller - ock efter

QB Q.

gq hr—— , B måfte r eller RD förhälla % til RL
a R
fom gt\\h, eller lom tyngden af kedjan ifrån A ril

H til des tyngd ifränA til J, ock dividendo förhSiier

fig RD til D L fom kedjans tyngd ifrån A til H för-

häller fig til des tyngd ifrån H til J.

III.

Lat A BC^/z (fig. a ) vara profilen af et brutit

tak, ock om det då efter mechanifl^a principer (kal

hafva en god figur, iålbm förut lagt år, bör figö-

rcn vara fåd^n , ibm detta tak (kulle taga fig fielf,

om det pä fått fom en kedja af fyra lånkarA B,BC,

C b ock b a, vore uphångt uti A pck a. Förlänger

man derföre det öfra taket BC, til des det råkar

takfots linean ha uti. E, ock faller BF deruppä per-

pendiculcr , bör efter föregående Artikel A F vara

til A E fom tyngden af halfva taket BC til tpgdcn

af
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M halfva taken B C ock AB tilfammans , kvilket år^

fom tyngden af det öfrd taket, til tyngden af hela

taket. Dettci kan altfå blifva en regelat examinera

huru vkh figurer af brutna tak ftåmaia öfverens

iiied defla mechaniflie principer : ock åfven der

oian af iiigp angelägnare omfiåndighetervore bua-

den 5 at efter defia principer conftruera figurer for

brutna tak.

IV.

Skal nu taket tackas ofver alt med famma flags

materia
,
Koppar, Jårn

,
Bly

,
Taktegel etc. fora

yaaligit ar^ mäile figuren vara fSdan at A F år

til EA Cfig.3) fom BC til ABC : ock fkola dJ

bagge taken vara lika breda , få at EA mSfte vara

dubbelt ilörrc an AF, fiimt hela takets högd DQ
vara halfparten emot bredden, eller lika med AD*,

hafver man en latt confirudion, fom gifver takets

figur: Jfrän punélerna A ock C med cirkel opnin-

garna AH ock CE, tagna lika med takas bredd^

iitfticker man pundlerpa H ock E pä A D- ock D-O

föflångdä > ock når man dä ifrån punderna A ock

C updrager lineerna AH ock C E, fä at de råkas i

^, hafver man halfva figuren af taket AfiC con-

flruerad men dt bevifa , om man dä fäller neder

BF perp.endiculert pä takfoten , det EAår dubbelt

ftorre ån AF , kommer alknaft an pä atmårka,det

^anglarna BAF-ock BC G eller EBF åro bågge 60.
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grader ftora ^ ty AD ock CD åro halfparter afAH
ock CE, efter conftrudionen, ock derutaf följer, at

änglarna AEB ock EBA åro lika ftora,hvarocken

30 grader ftor; ock altl"å måfteEA vara lika ftor

meä A B, ock dubbelt florre ån A¥. Ock at bägge

råken AB ock BC blifvit lijiaitoraj finnes ftraxt

igenom denna cQnftruifliion.

V.

Herr DaVjiUev hafver uti Im Cours å^ArehU

teBur ,
gifvit en conftruélion på en Comble brijé^

den år fädan» Han lutar in det nedra taket^ AB ie

wai comble (fig.e) til hälften afjdes högd BFj oek
det öfra taket E C , kfaut comble

, höger han der

emot tii hälften af des bredd BC Ängeln ECO
år altfä 60 grader, ock EF derföre til BF^fom v'3
til 1 , ock efter AF år halfparten af B F, få år EA
til B.F fom V3— T til i, ock EA til AFfom
Va—ltiU eller lom s/U— i til é,hvilket årfom

f til 2 nåftan; bör altfå tyngden af hela taket
, för,

hälla fig til tyngden af det öfra, Ibm s til 2, eller

det nedra takets tyngd förhålla fig til tyngden afdet

öfra , fom 3 til 2. Når nu takets högd D C ej år

determinerad, kan det fke pä detta fåttet , {it giao
tager BC til AB fom 2 til 3.

Men huru DC dä férhåHer fig til AD , Ican

pian uti numrar låtteligen Mm. Efter rGr:4BC,

få blifver BG—BC VI, &nt deraf at BF;;::*AF
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få WifverAF=:A B V^^ock Bp-rAB V4,J^varforQ
ÄD~ AF+RGz-AB V-f 4- BC VipckDC—
BF4- CG— ABVf + |BG? ock eftcr BC nu
niSfte vara til AB fom 2 til 3 , fa hafver man AD

til D C fom 4-^5 ti^—— + h Iwilket ur nå»

Vt
(tan fom 7 til 8 uti minila hela numrar, ock gifver

altlä ingen ot|ånIig iiogd emot bredden.

VI.

Men eljeft pläga Arcliiteder merandels con-

flrueralina tak uti halfcirklar : Låt os derföre fe ef-

ter Iwad figurer vara Mechaniilie principer gifVa

St fådana brutna tak,fom (kola ftäinnom halfcirklar.

Vi taga til den andan an en vifs proportion emellan

takens tyngder , utan affeende derpå, om taken åro

ftorre eller mindre , kunnandes vara takte med oli-

ka materier. Låt altll hela takets tyngd vara til

fyngden af det.ofra , fom nti\ i, uti hvilken pro-

portion EA (fig.4)fkal vara til AF, kallar man d5

AFp, ock cirkelens radius AD eller CD tages för

I, hafver man EF (n+i.p) : BF (\/2p —ppj
r. ED ( np T 1 ) : CD ( i ock når dä medlerfta

ockytterfta termerna åro multiplicerade med hvar-

andre ock irrationaliteten borttagen, hafver man-

pnpjpf ^npp ^pp~2p-\- 2nnp ? —pp—znp ' -mp'**

hvilkeij

v
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hvilken jequation,i ordning fatt,ef£ef dimenlionerna

af |), blifver ladan

öck iåtef fliilja flg i dcffa fadorer 6, ö -^i oöft

^znP dä des fyra radices, eller vu^..

den af p, blfva c, /, i n-t—^L nn^n-i o?k

n

n

Läta vi dä vara ^w/z— fl at

f+ 2V2 : det år, det oiva takets tyngd förhållet'

fig til det nedrasj töm 1 + 2 v' 2 til h Äår det dert

minfb tyngd man kan gifva det ncdra taket, i an^
leende til det öfra , ock fä at figuren deraf ikäl

kunna conllrucras innöm en ha'fcirkel, hvilken vi

lÄttigen Hiola finna blifva en half Oclagon \ oek
b%gc tä''en altf^ lika ; ty uti en Öåagön (fig. f

)

år angelen AC B lil-a Hor med angelen A Efi j fä aé

EA k lika med ACz: ÄD ^2 , ock derfore til Aj^

fom A^i til I — hvilket når det multipliGcraå

n^ed 2 + y blifver fom 2V2+ 2 til i, aldeles fom
;l'ÖGkfå fltulie vara til i.

L'étta uf Hr. Boilllets tömhk hri0 eller a Id

¥ 9 Mmu
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Manfäräe,h.vars undra tak alttö fordrar den niinfla

tyngden i anfecnde til det öfra, menmäfte likväl vara

tårtan fyra gängor tyngre.

VIII.

Vore det nedra taket jåmnt fyra gängor

tyngre ån det ofra , iå at /i ~ 5^ , i'ä blifvcr

^^nn-^n—iZli oc\ p,ék!t AF" j^- i+I

AD =:fAD (%. 4^ ock EAr:::A D hv4eQ
iigur på tak år altfå lått at conftruera.

Tager man äter det andra vårdet p§ fä ae

^/zri— t— tAD~|ad , £1 blifvcr ^ A— AD,

v

^'^

IX.

Når figuren af taket år eonflruerad uti en half-

cirkel, kan man Utt igenom föregående aequation

( Art. VL ) finna proportionen emellan takens

tyngder, man lätcr p vara gifvit ock lÖker n, fom

mm dä finner vara lika me^ pi-\/2p—pp^

P-PP
ftller at geometrice utlåta fig , lä förhåller fig hela;

takets tyngd , til tyngden af det öfra, fomredan-
gelen af AD med AF+FB til reåangelen af AF
jCCiedFD.

Til exempel man brukar dela halfcirkcln uti

irwe% delar A3 , ock Z^ä, (fig. ^) dä de

tvåneu
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tvunne AB ock ah blifva för det nedra , ock uti

den öfverfta conftrueras fcdan det öfra taket. AF-

år altfålikamed | AD=r FD,BF=ZAD Vi,
at hela takets tyngd år til tyngden af det ofvcrftaj

fom i + \/iti\i , i, eller 2 +2 s/z til i, hvilket

år fom 2 til 1 1 nåftan 5 ock fåledes det öfra taket*

tyngd til tyngden af det nedra fom 9 til 2.

Hr. Belidor conftruerar fit tak igenom en half

daeagon , hvaraf de/tvanne nederfta fidorna göra

det undra taket , ock de ofriga innefluta det öfra*

Ock då hafver jag funnit at det nedra taket bör vara

f gänger tyngre ån det ofra.

Detta år altfå hvad jag, igenom råtlinifke ked-

fe figurers betraktande, fått anledning at låmpa til

figurer af brutna tak. Om de kroklinifka,kommer

jag nu åfven at anföra fä mycket, fom kan landa til

hvalf bygnader ock andra fädana nyttor.

Låt derföre BC (fig.6J vara någon länk afert

fådan kedja ABC, fora kan anfes för oåndeligen

liten , ock kallas BQ_(?x, ock QC^fjy; varandes,

åfven fom uti den råtliniflte kedje figuren , den

förfta dragen perpendiculer ock den andra parallel

tilhorizonten; fä at detaltfä år <?a?fom efter Art* i*

år propOFtionelt emot kedjans tyngd, råknad ifrSrj

vcrtex A til iånkeciS centrum gravitatis , hvilken

Y 5 tyng<i

/
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* p dx
tyngd vi må kalla Tag dcrföre— n^— för en

generel ^quation, fom exprimerär naturen at krok-»

liniO^e kedje figurer
,
hvarigenom vi ledan , uti får^

flc;ke mäi dio a lera ut
,
antingen hvad flags linea

eller figur kedjan antager, nar vi veta huru hon år

befKafFad, i anfeende til des tyngd , fom kan vara

ilövrQ mit pä, ock taga af åt andarnas eller tvårt

emot: eller ock at ftnna beikaffenheten uti kedjans

tyngd , når man vet naturen v^f figuren fom hoa
|)(5r sntaga,

XI
När p är proportinelt emotkedjans långd: det

är 5 når kedjan år lika tung ofver alt , efter den van«

liga hypothefen^at dä vila huru förenåmdegenerela

iiquationiåterförvandiafiguti denna a dx—r^rr::.^ _
_

\/xx:—aa

fomir clen bekanta sEqiuition för catenaria, dermed
vil jag intet uppehä!la mig t de fom hafva {kritvit

(le 7netho.do tangentium inverfa , låra det nogfamt,

ock i fynneriiet Hr. ^an BernoulU i des IfBionev

för Marqms ds f Hojpitd uti LecT:. XII. Per han
detta e^fcrnplet heiynnerligcn utförer. Ei dier vil

lig uppehålla mig, med at gifva någon conftrudi,

Qfi för denna kedja> figur 5 <leruppä g3 alla de fo^

iutaci' «t j hvarom Jag i Wrjan nåmde, ock des.
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tan uro fädana conftruclioner otjänliga for pradli-

(jueii, fom jag här mycket iiafver afieencle pä : det

gör fiifylleft^af taga i akt, af ofvanriamde xquation,

at denna figurens conftriidion beror pä quadrau-

ra hyperhöl£.Yi mä derfore férfoga ofs til riägoii

nyttigare underfokning.

V XIL

Lut derfore ABC f 7) vara et rep , eller

cn line^i, hvars tyngd vore gaoika ringa, i anfcen-

de til en grof bjålke AG E, ibra färnma linea niäfte

uppehålla, tillika med annat vårke , af tvärbjålkar

ock bråder, fom år jämt diprit , ofver denna ho-

"rizontela bjålke , at formera deraf en occafions

bro, ofver ilrömmar , for flygande partier i falt,

efter Fi Commercie Rådet P^?//?^'^/ invention 5 dS

frågan hk blifver, iivad figur denna lina kommer
at antaga ? Hvilket år nödigt at veta förut , innan

bron fläs up , emedan hångtogen C H , BG , måfto

derefter råttas , til behörig långd
, pä det hon ei

måtte taga bugt på fig ock brytas. Men man fin«

ner låtteligen, at tyngderna , fom ikola gifva linan

des figur, åro hår ei proportionale emot linans

långder AB, A C , utan emot de horizontela läng-

derna EG, EH, af bjålken eller bron > derfore ef-*

ter GEeller BD då bör kallas)/, varandes EA ige-

nom linans vertex % utdragen perpendieulert ifrän

GEH, hvarraed BD år dragen parallell fähafver

Y 4 man

\
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maii^ atfkrifvfl i ftållet för^ uti den genmlasrqtta»
b dx

tion —n— j fom ååh\i£vcrydy 'zzadx ock Bai
a dy i

integralerni tagas , hafvef man i yy zzax, der xi

ar tagit for AD fom altfä år aequation for Paraho-

lem det år, linan kommer at få en parabolifk figur,

hvars axis ftar pcrpendictiler emot horizonten.

Sedan man fSIedes vet , at linans figur år en
parabola, hvilkcn man efter omftåndigheterna låt-

teligen kan conftruera , fä år ei eller någon vidare

fvärighet, at determinera längderna af hångtogen.

Ock åfven , om man vÉe, igenom rakning, deter-

minera defas mätt: Låt detkortaftc hångtoget EA
vara loo tum, til exempel , kortare ån det tionde

derifrån, fä (kal man msd liten möda finna, at det

ifrän EA år 52 tum , II» 45-, Illdie lyde
j

V«7i, Vi«77, VIId^84, Vmd«89* IX^'9f &c*

då deifa tåg åro til lika diftance ifrän hvarandra»

XIII.

Angående y^m^, få finner man val, at,om'de

fkola öfver alt vara lika tjocka eller tunga, den tjån-

ligafte figuren för dem , år en fädan,7om jåmn-
tjocka kedjor antaga; ock år befkrifvea uti ilr/.XI,

ock ei nogon parabel , lom man hållit före ;ty om
Kvalfvet fkal hafva en parabolifk figur, bör des
tyngd eller tjocklek

, taga af emot hvalffoten,

åfven fom vi uti föregående Artikel hatva fett,

huru
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hum brons tyngd tagit af , i anfeende til linans

längd. Men fom man meråndels, gifver alla hvglf

figurer af cirkelbogar, antingen för det,atdeåro lät-

tart at conftrucra ock bygga , eller at. de dä måft

behaga ögat ; få kommer det an derpä, at rätta

tyngden ock tjockleken derefter,pädet manmå vara

fåker,at det fltalbåra fig , ehuru fior vidd hvalfvet

mätte hafva. Lat altfä hvalfvet AB C vara en cir-

kelboge, hvars centrum år F, hvarifrån FDA år
dragen perpendiculcrt til horizontenockBD paral-

leljlåat FD år X, ock B Djy, på det cirkelens natur
mStte exprimeras igenom denna acquatibn yyn^
fr—sfx, hvars radius F^ år kallad r, föm diffe-

rentierad giivQt ydyzz—xdxt^Qt """J^^—-7,
dy X

P y
öck altiä—z:— ; Linean HGE bör derföre dra*

gas parallel med horizonten , til en diftanccFE
ifrån cirkelns centrum, lika med ö^'eller efter behajr^

dä des portioner EG,E v4 åro proportionale emot
de tyngder hvalibogarna böra hafva, varandesfam-

ma portioner, få vål fbm hvalfbogarna, ingrepne

emellan famma råta lincer
, dragna ifrån cirkelbo-

gens centrum.

At finna alb de olika hogder,fbm hvalfflenar-

na böra hafva, år altlä ingen fvärighet ; ty fedan-

Y| 'hvalg.
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hvalfvet år indelat uti lika flora delar, efter åenar-

ilas bredd,! ådana fom CB, få finnas hogderna be-

hcrigen uppä herizontela linean EGH, fädana fom

GH, determinerade igenom affkårningar af rata

lineer, fom dragas ifrån cirkelbogens centrum ige-

nom delnings punåerna. En dylik conftrudion

för hvaltftenernas hogder, hafver ockfå Hr. de la

Bire funnit , hvilken han likvål dragit utaf helt an-

dra mechanilke principen

XIV.

For öfrigit , fom Architeåer bruka mycket

FeJIonerS pryda fma bygnader med, fa finner jag

'

det ei vara otjånligit, at vid detta tilCJlet vifa,huru

tyngden af deffa feftoncr bor inråttas , få at de

mäga taga an ladana figurer, fom åro ticnliga eller

behageliga. Man ville til exempel, at feftonen

ABC (fig. 9) borde hafva en hyperbolifli figur,

fomockfä, efter mitt tycke , år den behageligafie

nian kan gifva en fefton; Låt derfore F vara hy-

perbolens centrum, ock FAD dragen perpendi,

culer, famt DC parallet til horizonten, få at den

förra mä kallas .v ock den fennare y, pä det aequa-

sf —*

tion får hyperbolenmäblifvajv^^ir—.
,xx-^rr,

lom bekant år, hvars transverfal axcs åro r ock /,

fom
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ssx.Ix dx
fbm differentien.d gihtrydy ZZ - ^ eller '- -ZZ

rr dy
rry p rry
— , ock altfä ~ ZZ "~

\ Förden^kul når cn ho-
ssx a ^

xzöntal linea HGE ar dragen til en diftanccFE

rra

ZZ -^y ifrah centrum 5 eller efter behag, fåbora
SS

tyngderna af feftonens portioner AB,A C varapro^

portionale emot den horizontale lineans portio-^

ner EG3Ei\ : det år, om fcftonens långd delas uti

lika länga delar , fä fkola lineer,fom dragas ifrån,

hyperbolens centrum, igenom delnings punderna,^

flSra den horizonte a linean uti delar, fom aro be^

Korigen proportionela, emot de tyngder,fom fefto^

nens delar böra hafva.

XVI.

Af féreglende afhandling , kan i fynnerhet

följande tagas i akt

I, Brutna tak hafva den formånen för deråta,

at de fp*nna ei få flarkt ut fido murarne , fom de

räta, når de Sro af fåmma högd ock tyngd ; ock

flaille derfore vara mycket tienliga för hvålfda

Kyrkor, der delTa murar ei hUlas tilftmmans med
bjulkar ock ankrar; ty deffa brutna tak använda

ftörre delen af fin tyngd at trycka perpendiculert på
liiurarsa , ua at flquta dem ut. For famma orfafc

(kyl
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(kul åro Gckfå de högre hTalfvcn tienligare for

tunna lido murar ån de läga.

2.Af de bekanta conftruftioner för brutna tak,

ar H. Davillers (fig.2) enligaft med mechaniike

principer 5 når hela taket tlickes med famma flags

ttiateria , fäfom man fiftner af Art, Den con-

ftruilion jaggifvit i dylikt mähl (ArtJ^^ fig. 3) år

lått ock grunckd på famma principer. Jag förmo-

dar ockfäat den för ögat eifkal vara obchagelig^ock

ei eller otienlig i anfeende til andra omftåndighe-

ter ^ fem ei flutit in i denna min conlideration.

3. Om det nedra taket fkal hafva någon tyngre

täckning ån det öfra , fälom taktegel ^ dä det öfra

tåckes med Jårnpläter ^ fom ock brukas ; få åro
|

conflrudioner innom halfcirklar tienligare^ '

Set vifes uti Art VIL VIII ock IX.

4. Om hvalf fkola hafva figurer af cirkelbo-

gar^fåfom gemenligcn iker, få böra de vara mafi-

vare vid hvalffbten ån vid det öfVerfta af hvalwet.
|

Men huru högden af hvalfftenarna der emel-

lan bör förminfkas uti vida hvalf 5 fåfom uti fig. 8>

vifer Art. XIIL Öck i anfeende der til, at hvalf

under broar komma at båra ftorre tyngd vid hvalf-

foten ån vid det högfta af hvalfvet , fä böra de ot\

hålft hafva figurer af cirkclbogar ^ nied råtta bor-

de dä ockfä hela murnin^cn öfver hvalfvet vara

cnouphorlig hvålfaing
,
[eller i*%y^/V"j /^//^/ du
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ttykningeri af hela brons ;tyngd blifver ftyrd til

livalfvets centrum , i det ftållet den i den vanliga

ock jimna murningen , år lodråt , ock fordrar dä

hålft at baras af circulera hvalf, når famma mur år

lika, eller mycket hog ofvcr ak,

5-, At et flags occäfions kvar, fbm (kola båras

af tvånne linor, fpåiida tvårt 6fver flrommen, efter

fig. 7. gifva defia linor en parabolifk figur, hvilket

år nödigt at taga i akt för hångtogens inråttaiide,

l åfom man finner af Art. XII.

6, At hyperboliCka figurer åro de tienligafte

för feftoner > fom fkola vara mycket tunga mit

pS , ock lutta ät andarna ; hvarfore man finner, at

fådana feftoner åro mycket illa ritade , der banden

i åndarne, hvar med de åro uphångda, åro ftråkt»

utfore emot horizonten. Hvilket ei läter fig göra

fä framt icke feftonen år mycket tyngre St andarna

ån mit pä, fom likvål år obrukeligit^

" 7» För öfrigit
,
angäende kedjor,fom hafva 0-

gurcr aiJeHiones conica , kan man taga i alrt,at orn
parallel lineer dragas uti p^röWi^Ä, pcrpendiculerfi

mot horizoQten, men uti EUipJen ock Hyperbolen

convergerande lineer til deras cuntrer , fä fkola

famma lineer afilkåra tangenten, fom år dragen ho-
rizontel eller igenom kedje figurens vertex, i pro^

portionela delar emot tyngden fvarande emot d®
äel^ fomdeöh affkwrit af kdjaii.



fr'^lfr~M^ ^r'^ p-^^ ^' ^ii. ^
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Regjfter

ÖfVer de Ron ock OBSFRVATiONEii
loai finnas i KongL Vetenfi-uips-Acaclemieiis

Handlingar för ur 1 743.

yfdd7iM% ju (karkare det år^ ju haftigät^e pofef det med

Alcali ' - •- 96

Afvågnings Tnftriimeitt låmpädt til en Landtiiiåtar - lineal igg

Inilrumentcts zi^?7)fc///-/ö//er - - icjo

Afvagningar^ hvad der vid bor marka$ - - 19Ö

^re^/- eller Begreps-Tafla for cirklar « * 2!§

AjieT y Ålands rot , våxer i Bohus Lån « - IIÉ

ÅttraBion i (Ihynmn hvad dermed forftås * * gg
AngfJientation fker ei i filfver, genom \»iffa uplofningär ock iie-

derflag - - - * 9ö
ei eller i guld * * 9^

B.

Tyircmetéyem ftorfta ock tninfta hogder 1 Upfala for hvarje" manad år 174:^ * - . ^2
fallande ock ftigande I uti Kongsbergs grufvor i Norrige>

år ei lika på åtikilHgt fiags djup ^ -
jj^

Båck från Natolien har alilrat killingar med Sveiilkä getter , ock

killingarna flägtäs mycket pä fadren - * 279
Bårgs-eller Jättegrytor i Bohus Lån - * .

Sarg af fynnerliga hvarf ock blandningar vid Severftftromen

i Englan4 - \ .

Borft



Regifier.

Börft en Bania fiukdom i Finlaad i« * å6

orfaken ti! denna finkd©m -^'^ - iå/

Bötas nnå Badande ^ • 28

riifcta arfaken til fiiikdomen - ' «

orått mening om orfaker; til denna fiukdom - 3a

Bolkaps - afvelens förbättrings genom goda kannars inlkafFande

från utrikes arter , til inhemflia hon©r - - 276

C. , - .
^

.

/^amelegam, fom det kallas^ fpinnes ei af hår fom växer p|i^ Cameler, utan afct flags Båck-eller Cetehår, frä Nat»-

lien - .

Centtmn p-cwitatii ock ^qnilihrii at finna i €t (kep -
/jj7j

Cknepodium, i Bohus Låa - - . jO/

Cöchkaria, våxer i Bohus Lån - - lOg

Cramk^ Strandkål våxcr iBohus Läu - • I09.

T\ale Elfvens upprinnelfc - - 'jy

til ock aftagande - - - 16

Krokuga lop|) * - * I6

0m;^e^^y-dler Tvår-Tafla for cirklar ^ f22|

Diagonal-eller Sned-Tafla för cylindrer - - ^24

.

Feftoners ratta figur - - 330*333

Fetma ur en infio vid Narkoby i Idcnfajmi Socken 1

Finland uptagen - %

Samma (lags fetma ur en fiö i Finkitd ock Storlojo

Socken - * §
- Hvad denna fetman, fomiodeligen år for et åmrie * 5

^tlkii.lige hydroftafilke CJiymiflce forfok pä djenna

Utmm\ f "
*

' 8 *c.
Flotbr^



RegiJIer.

tloAr© I paraboliflka fpånbogar • ^ ^
Flotbroars beikrifhing fora åro giorde utan IpÄiibogar n 17 I

Flötbroars belkrifning, med fpånbogar . . 21
deras nytta for de ajidre . - 24

jy
Frågor i ätikilliga mål af Vetenlliaps Acadeinien ft-mnililtö til fl

Landsmannens (vbx * ,
g

^

G-

^eo^rÄ/)/);}^^ Ö^r/or hafva mSft fe helt annorlunda ut ofveu I

Sverige fordom, än nu - -

Getflag fom finnes i nundrc Afien hafva fint bar, deraf det UM
Camelegarn fplnnes • - 278

^te^OT fel ock bcrom • « « I03

T T^flor til fridens torkande, nya * ^7 I^ Håfjandets nytta • ^ ^
|

HåQebygnaden, hvad der vid bor tågar i akt p > 6j

Hådegrafets goda värkan bos en fiuker quinna # gOg

Hvalf, fom byggas efter cirkelbogar, hvad dervid bår
agtas - - . gg2

Mydrojiatijk inrättning til at tappa Öl ock Vin up ur liäjilarea

utan at gå dår ia - • - I7a

Jackashapuck eller Mjolonblad blandas i Röktobak i Eifg-

land - * -

Jårnets närvaro i et fvagt Martialifk vatttn at^ utfordia • 187-

K.

Kedje figuren eller catenaria * 31g

den råtlinifka år tjfmligaft (ot brutna tat^;; deras con-

JiruBion .
- ä . * 31$

En annan ConJiruSiion t t S^^



Kegijlen

Den kroklinifka kedjefigiiren år tjånligaft for hvalf 525
defs natur - - 326

tillämpning til hvalf • - 528
at finna hvalflienarnas hogder ' - 330

Kedjor fom hafva figurer af fediones conicx - • 535

Kopparmalmens Kallroftning förbättrad -
, 261

Smältningen fammaledes - - 264

Koppar-tilvårkningen i Falun i fornom ock närvarande tid 258

Krutets förändring fom långe legat på faltfiobotten 159

Kulors foråndring af jårn efter långligit liggande å fatlfio-

botten - - - 159
L.

T anipors tilredning i Bohus Lån - - 139
'-^ Landtbrukarenas antal i Sverige jåmford mot Landets

vidd - - - 227

Latitudem af Torneå - - 153

Lågers ock forhuggningars befaftning - - 235

jiigulirnm Germaniaim våxer i Bohus Lån, [ån tjånligit til

häckar - - - I06

Ligujinm Scotcum i Bohus Lån - • - X07

Longitudem af Torneå - - 156

Luftens ock Väderlekens befKaffenhet i Upfala år 1742 54
Lutgorningens råtta fkotfel år nödig - - 252

Lutvigtens befkrifning fom brukas vid Svenfiia Alunbruken 241

M.

Malmerne i Falu grufva - •* 68
i Qiiekne grufna - - 134

Mäffe våla Fjåls , det norras befkrifning - - gl

Fjällets hogd ock anlcende - - .

ftena^t ock blandning - * §2
upkomtl - - §4

Måtftäck, den Svenfkas fordelning - - 2OX

Metall-ftycken upfifkade ur faitfion-fedan de legat på fiobotnen

150 a 170 år - - - 157
kvad^foråndring de lidit - - 15g

Z Meteor



Kegifler.

Metcorologiflia obfervatioiier halne i Upfala ar 52
Mineralierne i Falu gnifva » . 5§

MjolonbUd blandas hop med fok-tobak - ^ «gc)S

J'I^//rf/y Ificuidiais eller Hedegräletj godt läkemedel for ejtt fiiiker

quinna -
.

. , .^gNN. /

diurens några förmåner for vart Fädernesland 14
O & ö,

F/mo// påfer med vatten allena, utan något deru ti up-^ Xo^L Åkali \ \ \,

Oftronäfliets fkotfel i England p ^ lö^
Oftron plantering därftådes - , 165

Oftgorningen i Småland - , jgy
Öl kan uptappas ur Källaren utan at ga dk in - 169
Övter fundna i Bohus Lan * ^

P.

piOjni hafskter, vaxa i Bohus Lån - ^

/Wrr^ en Z.^/^^/, eller Skridfa, nu förft befkrcfven 29X ->

Pr^nphatw;ier, der vid bor noga agtas hvad proportion år
emellan den redan uplofle Metallen ock den fednare,fbm ftal
göra neaerflaget

Q..

'

Q-ädrilatenm at cönftnimi, fö at der omkring kan updra^as
.
en cirkel, når fidorna äro gifiia ' - .

^Qnehie Koppargriifvor i Norrige gifva fra fig en fArgiftig

~

ånga , , .

hvaraffolkdo .
~

^'t
R.

D %ns ock fmllt fnös högd öfver horizonten i hvaric M3n,->d
ar 1742 , . _^ .

•

Roft-röken i Falun gav vida omkring
'

-
5^

fynes öka k';°ld ock värma - . ^.y

lemnar efter % hvarjehanda ting - 5-^

b?ftår af äi,ikiJ]iga ämnen . . b%

Roft



Kegiflev^

|(,pil-r6kens väjrkan pä Metaller • * 70

på glas * yi
' på våxter r » ^ jrj

på tråvårke

på linklåder - . * >7^

pä infeBo' eller fliridfä * 7^
på Mennifliio kroppar - * 75
mot Peften - - ^ 76

Rorelfer iit£6re ftiipade planet - - 125

Kunlkapen der om låmpad til ftiipråiinors inrättning for
vattuhjul - - J27

Riihu>, Bjornebiilke, våxer i Bohus Län « log

Rumftåck eller Vifirftaf • « 202
Rymdemåtning for rundaj kåril • » > ^oo

S.

Sagorna om vårt lands forna låge ock Geogfaphernås gamla be-
råttelfer derom torde ei vara få orimeiiga -

Sal Mhabik Glaubcri ^ huru det tiiredes^ ock hvad det Vär-

kar ' ^ -

defs fanimanfniåltning med koppaf * jqq
ct annat prof d@r med fom vifar at järii ei kan graderas i

- koppar « .

Såd at agta utan Ri-torkning *

Segel-led i S:t Olofs tid från Upfala åt Roflagen til öfterfion 49-

4%
Skandhiavien har i forna tider mail: vära en O
Skeppets hela tyngd at finna • ^ - .

Skeppets råtta lailning til lagom ftyfhet ock rankiiing ät

finna * *• -

^m^li-ftöcejfen vid koppar-vårken år båttre nu ån i foriia

tider - * * ^^'7

men lårer kiuma förbättras * ^ 260
SpiritusSalisG/atiheri * «

p.^

Statice våxer i Bohiis Lån - * * jq^

Svafvel-Kifen bor éi låggai ttnder bår himmel^ fedandés fvafvel

år af defiilkradt . - a

'

^' |vaf



yter.

Svafvelfyra i jorden omkring Falun .

Svenlka ock Daiifka ainens jåmforelfe - ,

Sviicku-fiåll vid Norlka grånfcn med fin befkrifning - 179
defs ftot - .

om ftenartcrna å*Svuckufiall åro petrdi primana, eller

concYQta . ,

T.

.npabeller ofver Vattenhjuls omlopp cftef åtfkilligt ftupande
A under fall, ock olika tyngder pa ftorrc ock mindre hval-

far - . . 7^
Tabell: ofver friflit vattens medeltyngd

. 246
Tabeller öfver den myckenhet af falt, fom en ftarkare eller

fvaeare lut innehåller
- 247

Tak , de brutnas for maner for de råta - _

Temperatur i linier for thonernes ftåmning a Claveret -
285

famma temperatur i fifFror _ ^
Thermometerens ftörfta ock minfta hogd i hvarje månad

år 1742 . •'

,

V.
atnets forminflining i Oflerfion

53

V ^ ' ' o.
Värkan af vatnets forna höga pä vårt jordklot -

ÅtlkiUiga bevis på vatnets aftagande i Öfterfion ock Våfterh!^

Vatnet minfkas ei utan orfak. - .

47
Vatnets aftagande har fina vifla påfolgder

Vattendrifter
, theorien derom jämförd med forfok ^ S

Väderväxlings briil i Qyekne grufva . .

Vekar af Saf til Lampor i Bohus Lån . *

Vitriolens nytjande at färga ftenhug .
" ^"^^

Vitriol-vatnets värkan i Falua

För-



FortekninöT

På de AcADEMiENs Ledamöter ock
andra Aufforer, fomgifvit ut något arbete i detta

år ^ ock hvareft det igenfiiines i

Handlingarne.

Ron om Bofkaps^Afvelens forbättring

genom goda Hannars inlkaftande, från

utrikes orter , til inhemfka Ho-

BRAND T Contimiation af Aåis Laboratorii Chy.

"^'^ - 89MkoWallius Rån om en underjordifk fetma funnen i

Finland - -

7
Ron ock Anmärkningar om Roftråken i

^^^''"^
' - 64

Ron ock Anm. angknde en f6rgiftig'Anga

i Qiiekne Koppargrufvor i Nor-
rige • -

Celsius And. Anmårkning om vatnets forminflcning fä i

Öfterfion fom Våfterhafvet - .
55

Utdrag af Manorölogijke ohfirvationer^\å\\\e

i Upfala ar 174^* * * 52

Longitiidm af Torneä^ ofter om Upfala

Meridian * • 15^5

E K S T R é M Bellirifning pä et Vattupafs , låmpadt til en

Miopter lineal • - lg9

2 3 KlVius



v 1 a Memen om VattenJrifter jämförd med tot-

fok w - - jfg

Theörem angående rorelfer iitfore ftupade

;)/i^;^^r, i anfeende til friSiion - 125

Oirfkedje-figurer, få vål Råt-fom krokli-

nifka - - 313

EmRäNSVERD Utkaft til Lågors ock Förhuggningars be-

fåftandc - . 232

F A G ö O T Om runda Kårils Rymdemåtning - 200

Befkrifning på en i Sverige brukelig Lut-

vigt - - - 239

TYigonometrifk utråkning på en ny Tempe-

ratnv for thonernes ftåmning å Clave-

ret - - 2%6

.p;E Ge EK Befkrifning på en InfeSi ^ kallad Podum.

{\i(c£Lgloiofay nitida^ antennis longh^ ar"

timlis plurhms - - 29^

-JJESSELIUS Ron om tåkta Sfideshåljor grundade på |

ftenar - - -

KALM Svar på tredje frågan i andra jg//*rir//?/(?f for
|

år 1739» på hvad fatt den fåd.fomeiar

Ritorr, i många år mä kunna agtas utan

Ät taga ftada * - 50

Fortekningpä några orter fundna i ;Bohus

Lån ^ * lOj

Om dc; fl|kallade Bårg - eller Jåttegrytor i

Bonus Lån * ^

Belkrifhing pl^et flag^ ljus eller Lampor

brukliga i Bohus Låit * i^g

Kl^jNGEisrSTjERNA' Geömetrifk conpiiEimi d£tiQuadrilatmim
hvafs fidor åro gifnå, ådant, at deroai

ikring katt updragäs|enjcirkel =^
25^5'

^ Lin-



L I N N iE U S Anmärkning ofv^r Jackafhapiick - Qg2

f^BNNANDER Jämforclfe emellan Landtbriikarenas antal

i Sverige ock landets rymd ock

vidd - - 227

M E Y E R Ron om de förändringar , fom Metall-

ftycken ,
järnkulor ock krut lidit, under

långvarigt liggande på fiobotten - 157

Polhem, Christ. Nytt påfund at tappa öl ock Vin up ur

källaren , utan at gå dar in * - 169

l^ymedwdät^Yofvdihilm ietikep til lagom

Slyfhet ock Rankning - - 270

Sal BERG Fortfåttning om Vitriolens nytjande l6i

Prof at for(ka ut järnets närvaro i etTvagt

Martiallfkt vatten - l%6

Spöring 4 Ron ock fårfok på en befynnerlig underjor-

difk fetma, funnen i Finland - - I

Befkrifning på en i. Finland gånfe Barnafiuk-

dom 5 Borft kallad * - 26

JBeråttelfe, om Mufci Iflandici , eller Hede-

gråfets värkan i en quinno krop, hvars

Uterus var fyld med vattublåfor Hy-

datides - - g06

S T R a H L E Nytt påfund at finna Temperaturm i ftåmnin-

gen for thonerna å Claveret - - z%l

St ROM MER Obfervationer ofver Barometerens ftigande

vid åtikilligt djup uti Kongsb. grufvor

i Norrige - . II5

T I L A S Ron om nordrc Måffevåla fiåll vid Öfter-

Dalarne - - - §1

Ron om Svuckn fiall • - 175

T R X E V A L I) Beråtteife om Oftron-fiiket i England 164

Vetbn-



Vetenskaps

Wallerius

W. A. H.

Academiens Frågor ^ 85 - - l6y

Befkrifning ofver Herr Commercie Rådet

Polhems Flottbro ^ p.i Parabolilka

Spänne bogar - -
13

Beråttelfe om et Bårg i England, beftånde af

åtikilliga, jord-ften- fand - ock lerar-

Tankar ock Rön om Smålt - procejjen vid

Kopparvårken - .
^57

Belkrifning huru Smålands oft go^cs 197
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